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KATA PENGANTAR
Kristalografi dan Mineralogi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang segala
hal yang berhubungan dengan mineral, proses kristalisasi mineral dan keterdapatannya di
lapangan. Di kehidupan sehari-hari, kita sangat familier dengan istilah mineral; seperti air
mineral, makanan yang mengandung mineral, mineral dalam arti komposisi viamin dan lain-lain.
Namun, dalam ilmu geologi, mineral diartikan sebagai suatu benda padat anorganik yang
homogen, kristalin, terbentuk di alam dan secara alamiah. Jadi arti mineral dalam
kehidupansehari-hari tidaklah sama dengan arti mineral dalam ilmu geologi.
Mineral dapat kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita bahkan tidak dapat hidup jauh-jauh
dari mineral, dari pakaian yang kita pakai, perhiasan, peralatan tulis, kendaraan kita, rumah kita,
perabotan makanan kita, kacamata, alat masak kita dan lain-lain. Itu semua terbuat dari bahan
mineral, yang diambil di alam, baik yang menyusun batuan maupun yang dijumpai secara
tunggal membentuk batu homogen.
Pada Bab pertama dibahas mengenai dasar-dasar dan konsep dasar kristalografi dan
mineralogi, bagaimana mineral dapat kita jumpai dan dalam bentuk apa mineral tersebut di alam.
Pada Bab dua dibahas mengenai sifat-sifat fisik mineral. Di alam, dijumpai ribuan jenis mineral
yang masing-masing mineral memiliki sifat-sifatnya yang berbeda. Untuk itu perlu diketahui
bagaimana cara melakukan identifikasi mineral di lapangan maupun di laboratorium. Sifat
mineral menentukan komposisi kimianya. Mineral-mineral berwarna terang disusun oleh unsurunsur silika dan alumina; mineral berwarna gelap disusun oleh unsur-unsur yang paling mengikat
oksigen, seperti Fe, Mg, dan Ni. Bab tiga membahas sistem kristal-mineral, sifat-sifat simetri
kristal dan kealamiannya. Kristal adalah benda padat homogen yang tersusun atas unsur-unsur
kimia dengan susunan yang tetap, masing-masing dibatasi oleh bidang-bidang. Bab empat
membahas tentang klasifikasi mineral, meliputi mineral silikat dan non-silikat. Mineral silikat
meliputi olivin, piroksen, amfibol, plagioklas, K-feldspar dan kuarsa. Mineral non-silikat adalah
kelompok karbonat, evaporit, fosfat dan oksida. Bab lima membahas tentang proses kristalisasi
mineral, keterdapatannya di alam dan aosiasi mineral yang satu dengan yang lainnya.
Kiranya, mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat, baik bagi mahasiswa Program Studi
Teknik Geologi, Tenik Pertambangan, Teknik Perminyakan, Geografi Fisik, Fisika Bumi,
Teknik Geofisika dan Teknik Sipil dan seluruh masyarakat Indonesia.
Yogyakarta, Maret 2018
Penyusun
Dr. Sri Mulyaningsih
iii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN BALIK JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1
PENGANTAR MINERALOGI

BAB 2

BAB 3

BAB 4

i
ii
iii
iv
1

1.1. Pengertian Mineral dalam Ilmu Kebumian

2

1.2. Kimia Mineral

5

I.3. Keterdapatan Mineral di Alam

7

I.4 Mekanisme Pembentukan Mineral

11

Latihan

16

IDENTIFIKASI MINERAL

17

2.1 Berdasarkan Sifat Fisik Mineral

17

2.2 Berdasarkan Sifat Kimia Mineral

27

2.3 Berdasarkan Sifat Optis Mineral

27

Latihan

28

KRISTALOGRAFI

29

3.1 Definisi Kristal

29

3.2 Sistem Kristal dan Sifat Simetri Kristal

30

3.3 Bentuk Kristal

42

3.4 Morfologi Kristal

46

Latihan

55

KLASIFIKASI MINERAL

57

4.1 Mineral Silikat

57

4.1.1 Olivin

58

4.1.2 Piroksen

62

4.1.3 Amfibol

72

iv

BAB 5

4.1.4 Mika

81

4.1.5 Feldspar

89

4.1.6 Kuarsa

108

4.1.7 Mineral Lempung

115

4.2 Mineral Non-Silikat

118

4.2.1 Karbonat

118

4.2.2 Oksida

132

4.2.3 Sulfida

136

4.2.4 Fosfat

140

Latihan

142

KRISTALISASI MINERAL

143

5.1 Sistem Magmatik

143

5.2 Sistem Pegmatik Granitik

155

5.3 Sistem Hidrotermal dan Fumarolik

159

5.4 Sistem Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

164

5.5 Sistem Metamorfik dan Parametamorfik

166

Latihan

169

DAFTAR PUSTAKA

171

v

BAB I PENGANTAR MINERALOGI
Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami filosofi kristalografi dan mineralogi, meliputi:
1. Definisi singkat tentang mineral dan batasan-batasannya
2. Keterdapatannya di alam dan hubungannya dengan kristalografi
3. Kealamian mineral sebagai bagian dari komponen dasa Bumi

Mineral banyak dijumpai di alam, di lingkungan tempat tinggal kita dan banyak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mineral tersebut dapat dijumpai sebagai penyusun
lantai, keramik, tembok, slot dan gerendel pintu, rak dan almari besi, bahan dasar sepatu dan
alas kaki lainnya, kendaraan dan mesin-mesin yang dapat membantu aktivitas manusia,
peralatan makan dan memasak, perhiasan, televisi, kacamata, alat tulis dan lain-lain. Di alam,
mineral dijumpai menyusun tanah dan batuan, tanah dan batuan menyusun kulit bumi.
Namun, mineral dapat saja dijumpai dalam bentuk padat dan cair (massa plastis dalam
magma). Mineral dapat terbentuk di berbagai kondisi, berbagai mekanisme dan berbagai
lingkungan dan kedalaman. Setiap mineral tersusun atas kumpulan kristal-kristal yang
sejenis, dan kristal tersusun atas unsur-unsur kimia yang terikat dalam susunan dan komposisi
yang sama. Jadi, mineral adalah bagian terpenting dari bumi, merupakan variabel utama
dalam kesetimbangan alam; serta berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia.
Dengan kata lain, tanpa mineral tidak akan kita jumpai batu, dan akibatnya tidak akan kita
jumpai bumi. Karenanya, tanpa mineral tidak aka nada kehidupan di bumi.
Dalam pembelajaran ilmu-ilmu kebumian, seperti geologi; mineral dipelajari di dalam
mineralogi. Mineralogi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan
mineral, meliputi sifat fisik, sifat kimiawi, sifat optis dan sifat mekanika mineral. Mineralogi
dapat berupa mineralogi fisik dan dapat pula mineralogi optik. Mineralogi fisik sangat
berhubungan dengan susunan kristal dalam mineral, sehingga di dalamnya juga dipelajari
kristalografi mineral. Kristalografi sendiri sangat ditentukan oleh pemahaman kimia unsur,
stokiometri, geometri dan vektor. Pembelajaran kristalografi dianggap sangat penting dalam
pembelajaran mineralogi, karena setiap mineral adalah kristalin, sehingga memiliki sifat-sifat
kristal; yang dapat digambarkan dan diproyeksikan dalam bentuk penyajian grafis yang di
dalamnya berlaku hukum-hukum mekanisme kristalisasi.
Mineralogi fisik merupakan tonggak awal dalam pembelajaran geologi (Gambar 1.1).
Dengan mineralogi maka kita akan lebih mudah mempelajari petrologi, dan dari
pembelajaran petrologi, dapat digunakan sebagai data dasar dalam mempelajari dan
mengidentifikasi kondisi, proses dan evolusi geologi; baik di permukaan maupun di bawah
permukaan bumi. Kondisi geologi meliputi geomrfologi, stratigrafi, struktur geologi dan
geologi lingkungan. Proses dan evolusi geologi meliputi segala proses alam yang
berhubungan dengan proses geomorfik (pembentukan bentang alam), sedimentasi (dipelajari
dalam sedimentologi), tektonisme (dalam hal ini tektonika lempeng) dan vulkanisme. Di
dalam proses dan evolusi geologi tersebut, di dalamnya dapat saja berdampak positif
menghasilkan sumber daya alam dan negative berdampak bencana alam.
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Gambar 1.1. Hirarki Mineralogi dan kristalografi terhadap ilmu-ilmu yang lain dalam
pembelajaran Ilmu Kebumian
Dalam kehidupan perekonomian kita, sering sekali kita mendengar istilah “sumber daya
mineral”, “teknologi mineral”, “eksplorasi mineral”, “air mineral”, “makanan dan minuman
sumber vitamin dan mineral”, “suplemen atau multivitamin yang mengandung mineral”, dan
lain-lain. Buku ini mengulas definisi mineral dan batasan-batasannya, ciri-ciri mineral,
hubungan mineral dan kristal, kristalografi (penggambaran kristal mineral), sifat kristal dan
proyeksi kristal, batasan kristal dan mineral, lingkungan geologi kristalisasi mineral, dan
unsur-unsur pembentuk kristal mineral, mekanisme krisalisasi dan pertumbuhan kristal,
keterdapatan mineral dan asosiasi mineralnya dalam tubuh batuan.
1.1. Pengertian Mineral dalam Ilmu Kebumian
Telah disebutkan bahwa mineral dipelajari dalam mineralogi. Mineralogi adalah salah
satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang sifat fisik (termasuk optik), mekanik dan
kimiawi dari mineral, struktur kristal dan kristalisasinya, asosiasi dengan mineral yang lain
dan keterdapatannya di alam. Sedangkan pengertian mineral, menurut beberapa ahli
mineralogi, seperti:
1. Berry dkk (1983), mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam,
terbentuk secara anorganik, dengan komposisi kimia pada batas-batas tertentu dan
mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur.
2. Nickel (1995), "A mineral is an element or chemical compound that is normally
crystalline and that has been formed as a result of geological processes", yang artinya
mineral adalah unsur atau senyawa kimia yang biasanya kristalin dan terbentuk sebagai
hasil dari proses geologi.
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3. Mason dkk. (1968); “A mineral is a naturally occurring homogeneous solid, inorganically
formed, with a definite chemical composition and an ordered atomic arrangement” artinya
mineral secara alami merupakan suatu padatan homogen, terbentuk secara anorganik,
dengan komposisi kimia dan susunan atom tertentu.
4. Sinkankas (1966); "These... minerals ...can be distinguished from one another by
individual characteristics that arise directly from the kinds of atoms they contain and the
arrangements these atoms make inside them"; artinya ... mineral ... dapat dibedakan dari
yang lainnya oleh karakteristik individu yang timbul secara langsung dari jenis atom yang
dikandungnya dan pengaturan atom-atom ini membuat di dalamnya.
5. Dana & Ford, (1932); "A mineral is a body produced by the processes of inorganic
nature, having usually a definite chemical composition and, if formed under favorable
conditions, a certain characteristic atomic structure which is expressed in its crystalline
form and other physical properties”, artinya mineral adalah suatu benda yang dihasilkan
oleh proses alam anorganik, biasanya memiliki komposisi kimia tertentu dan, jika
terbentuk di bawah kondisi yang mendukung, memiliki karakteristik struktur atom
tertentu yang dinyatakan dalam bentuk kristal dan sifat fisik lainnya.
6. Brush & Penfield (1898); "Every distinct chemical compound occurring in inorganic
nature, having a definite molecular structure or system of crystallization and well-defined
physical properties, constitutes a mineral species", artinya setiap senyawa kimia yang
berbeda yang terjadi di alam secara anorganik, memiliki struktur molekul tertentu atau
sistem kristalisasi dan sifat fisik yang terdefinisi dengan baik, merupakan spesies mineral.
7. Mengacu pada TheFreeDictionary by Farlex, mineral adalah suatu benda alamiah,
yang tersusun atas zat-zat anorganik homogen, dengan bentuk padat, memiliki komposisi
kimia yang tetap dengan struktur kristal tertentu, memiliki karakteristik fisik, optik,
kimiawi dan mekanika tertentu.
Jadi, mengacu pada definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara
umum, mineral dapat didefinisikan sebagai bahan padat, anorganik, yang terbentuk secara
alamiah di alam, kristalin (yaitu yang secara kimia homogen dengan bentuk geometri tetap,
sebagai gambaran dari susunan atom yang teratur, dibatasi oleh bidang banyak (polyhedron),
jumlah dan kedudukan bidang-bidang kristalnya tertentu dan teratur). Mengacu pada
pengertian tersebut, mineral dapat dijabarkan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
a. " Alami dan alamiah " yang berarti setiap benda yang terbentuknya di mana saja di
alam, seperti di planet-planet lain maupun yang jauh di dalam bumi, asalkan
terbentuknya secara alami dan keberadaannya alamiah, maka dapat disebut sebagai
mineral. Benda yang tersusun atas senyawa sintetik yang diketahui tidak terbentuk di
alam, tidak dapat disebut sebagai mineral.
1) Halit (NaCl), apatit, kuarsa dan kalsit adalah beberapa contoh dari mineral,
sepanjang terbentuk secara alami dan keberadaannya alamiah di alam. Kristal
NaCl (garam) yang terbentuk di pabrik, atau yang dibudidayakan oleh petani
garam di tambak tidak dapat disebut sebagai mineral.
2) Kaca (SiO2), semen, batu bata; tiruan ruby, spinel, saphire dan corundum; serta
suplemen makanan adalah beberapa contoh benda yang bukan mineral meskipun
kristalin, homogen dan memiliki komposisi yang pasti karena tidak terbentuk di
alam (= dibuat oleh manusia / antropogenik). Namun, kuarsa (SiO2), semen
3
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karbonat, semen silika, semen feroksida dan lain-lain yang terbentuk secara
alamiah di alam, maka disebut sebagai mineral.
" Padat homogen " berarti: memiliki komposisi kimia tertentu dan homogen, dengan
sifat fisik (kerapatan, kompresibilitas, indeks bias, dan lain-lain) yang tetap. Jadi,
batu/batuan meskipun terbentuk secara alamiah di alam dan secara anorganik, tidak
termasuk mineral karena memiliki komposisi yang heterogen dengan sifat-sifat fisik
yang tidak tetap. Batu/batuan tersusun atas kumpulan mineral-mineral, yang dapat
terdiri atas dua jenis atau lebih mineral.
"Memiliki komposisi yang pasti " yang berarti tersusun atas atom atau kelompok atom
(kation dan anion) dengan rasio tertentu dan tetap. Pada kristal ionik (mineral) rasio
kation terhadap anion dibatasi oleh kesetimbangan muatan dengan jari-jari ionik yang
sama, sehingga atom-atom yang memiliki muatan yang sama dapat saling mengganti
secara bebas, itulah sebabnya mineral juga sering bersifat tidak tetap, artinya unsurunsur kation penyusun mineral tersebut dapat tersubstitusi atau tergantikan oleh
kation yang lain membentuk kristal baru, dengan jenis mineral yang baru pula. Hal itu
umumnya dapat dijumpai pada mineral yang memiliki deret larutan padatan yang
sama; contoh: plagioklas, piroksen klino, amfibol, feldspar, karbonat dan kuarsa. Pada
mineral karbonat, substitusi kation dapat terjadi pada kalsit (CaCO3): Ca digantikan
oleh Mg membentuk CaMg(CO3)2 (dolomit). Pada mineral plagioklas, unsur Ca pada
anortit (Ca2AlSi2O8) dapat digantikan sebagian atau disubstitusi oleh Na membentuk
CaNaAlSi2O8 (andesin). Pada mineral kuarsa, dapat menghasilkan mineral sejenis
yang berwarna-warni, hal itu ditentukan oleh pengotoran unsur lain walaupun tidak
sampai merubah komposisi kimia mineral, sebagai contoh adalah ametis, yang
tersusun atas silika yang terkotori oleh Fe4+.
"Kristalin atau tersusun atas kristal-kristal sejenis”, yang berarti setiap mineral
tersusun atas kristal-kristal yang sejenis, dengan susunan / geometri atom tertentu.
Gelas (ct: obsidian) yang merupakan padatan teratur, cairan (spt air dan merkuri), dan
gas (ct: udara) bukan mineral karena tidak bersifat kristalin. Namun, mineral dapat
saja menyusun massa cair (fluid) dan massa plastis, sebagai contoh adalah kristal
olivin dan piroksen yang menyusun magma plastis pada lapisan astenosfer bagian atas
dan lapisan inti bumi bagian atas.
"Proses pembentukannya secara anorganik" berarti benda padat yang dibentuk oleh
organisme bukan termasuk mineral. Kalsit yang menyusun cangkang karbonat adalah
mineral karena identik dengan senyawa yang terbentuk secara anorganik, namun:
1) benda-benda padat homogen yang dihasilkan karena kehidupan (manusia, hewan,
dan tumbuhan) tidak termasuk mineral karena pembentukannya identik dengan
pertumbuhan organisme; contoh: gigi, tulang, batu kencing, batu ginjal dan
sejenisnya. Batu kencing dan batu ginjal terbentuk secara alamiah, jika dilakukan
pengamatan secara petrografis / mineralogi optis, keduanya memiliki sistem
kristal dengan susunan yang sama dengan kalsit. Namun, karena keduanya
terbentuk berkaitan dengan aktivitas organisme, maka bukan mineral.
2) batubara, minyak bumi, guano, kulit tiram, dan mutiara bukan mineral, karena
pembentukannya berhubungan dengan aktivitas organisme, meskipun terbentuk
secara alamiah di alam.

3) air mineral, vitamin kaya mineral, susu dengan mineral; sebagaimana yang
dilaporkan atau ditulis dalam jurnal atau majalah kesehatan, adalah bukan mineral,
karena tidak bersifat kristalin.
Mineral selalu bersifat kristalin (tersusun atas kristal-kristal sejenis), namun kristal
belum tentu mineral. Kristal adalah benda padat yang tersusun atas unsur-unsur kimia dengan
susunan yang tetap dan tertentu, yang dibatasi oleh bidang-bidang banyak (bersifat
poligonal). Kristal dapat saja terbentuk secara organik dan anorganik, secara alamiah maupun
dibuat oleh manusia, dan dapat saja terbentuk di alam/dalam tubuh manusia atau di pabrik.
Susunan kimia kristal dapat saja sama dengan susunan kimia mineral, sehingga sifat
kimianya pun sama. Sebagai contoh adalah mineral beril (Be3Al2(SiO3)6) yang terbentuk
secara alamiah di alam; namun ada batu mulia tiruan dengan komposisi kimia Be3Al2(SiO3)6
yang dibuat secara sengaja di pabrik. Kedua beril tersebut memiliki susunan dan komposisi
kimia kristal yang sama, namun hanya beril yang terbentuk di alam secara alamiah yang
disebut sebagai mineral.
1.2. Kimia Mineral
Di depan telah disebutkan bahwa mineral tersusun atas unsur-unsur kimia tertentu
dengan susunan yang tetap dan teratur, bersifat anorganik, dan terbentuk secara alamiah di
alam. Sifat dari masing-masing mineral dapat dijelaskan sebagai fungsi dari struktur dan
komposisi kimia mineralnya. Struktur mineral merupakan fungsi dari komposisi kimia
mineral, suhu dan tekanan pada saat pembentukannya.
Di alam, unsur-unsur pembentuk mineral dapat dijelaskan dalam Sistem Periodik
(Tabel 1.1). Di dalam sistem periodik terdapat golongan (Group) dan periode (Period).
Golongan dituliskan dalam bentuk kolom dan periode dituliskan dalam bentuk lajur (baris).
Golongan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik dikelompokkan berdasarkan jumlah
muatan atomnya (positif atau negatif). Periode unsur-unsur kimia dikelompokkan
berdasarkan urutan nomor atom, sehingga jumlah atom yang berada pada lajur periode ini
dapat saja akan bertambah, jika di kemudian hari ditemukan nama atom yang beda lagi.
Unsur-unsur kimia sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok unsurunsur logam (metal) dan kelompok unsur-unsur bukan logam (non-metal). Kelompok logam
terdiri atas logam alkali, logam alkali tanah, lanthanoid dan aktinoid, logam transisi, dan
logam lemah. Kelompok bukan logam terdiri atas unsur-unsur halogen, gas mulia dan unsurunsur bukan logam yang lain. Kelompok-kelompok unsur-unsur kimia tersebut digambarkan
secara lateral dalam deret golongan pada tabel periodik. Kelompok logam menempati
golongan 1-16; yang terdiri atas alkali (pada Golongan 1 dengan muatan positif 1), alkali
tanah (Golongan 2; muatan positif 2), transisi (Golongan 3-11; muatan positif 3-6), dan
logam lemah (Golongan 12-16; muatan positif 2-6). Kelompok bukan logam terdiri atas
golongan halogen (Golongan 16-17; muatan negatif 1-3), dan gas mulia (Golongan 18; tak
bermuatan). Golongan logam lantanoid dan aktinoid disusun tersendiri sebagai unsur jarang
(rare erath elements), masing-masing pada deret 57-71 dan 89-103. Periode unsur-unsur
dalam sistem periodik digambarkan secara vertikal, yang susunannya ditentukan berdasarkan
nomor atom dan berat atau massa atom. Urut-urutan nomor atom menentukan sifat isotopik
dan tebal kulit.
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Kolom 1.1. Tabel Periodik dalam Sistem Periodik; terdiri atas golongan dan periode (sumber: Ptable.com)
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Ketiga faktor pengontrol tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling berkaitan
satu sama lainnya. Komposisi kimia mineral dapat ditentukan sebagai persen berat oksida
(kecuali dalam silfida, halit dan lain-lain) terhadap persen berat kationnya. Sebagai contoh:
1. Mineral foid (Fo) tersusun atas Mg2SiO4; komposisi kimia mineral ini dapat dijabarkan
mengandung 2MgO dan SiO2; 2 MgO (berat 2x24,3 + 2x16= 80,6), SiO2 (berat 28+32=
60), total berat adalah 140,6 yang terdiri atas 42,67% SiO2 dan 57,33% MgO, dengan
satuan % mol
2. Piroksen diopsit dengan komposisi kimia CaMg [Si2O6], mengandung: Ca (berat: 40),
Mg (berat: 24,3), 2 Si (berat: 2x28) dan 6 O (berat: 6x16), berat seluruhnya adalah 216,3.
Mineral olivin dengan komposisi kimia (Mg+2, Fe+2)2SiO4), mengandung Mg (2x24,3)
atau Fe (2x66,4), SiO4 (28+(4x16)) = (48,6 atau 132,8)+92 = 140,6 (Mg) atau 124,8
(Fe).Karena tersusun atas unsur-unsur kimia dengan susunan tertentu, maka mineral memiliki
sifat kimia tertentu. Dalam hal ini, identifikasi mineral dapat dilakukan berdasarkan analisis
kimia, meliputi komposisi unsur mayor, unsur minor, unsur jarang dan unsur-unsur hasil
penggantian dan subsitusinya. Metode analisis untuk menentukan komposisi kimia mayor
adalah secara absorpsi, inductively couple plasma mass spectrometry, titrasi dan gravimetry,
dan fluoresensi sinar X. Unsur kimia mayor pada mineral adalah SiO2, Al2O3, K2O, Na2O,
MgO, CaO, FeO, TiO2, dan P2O5. Untuk menentukan unsur kimia jarang dan sifat isotopik
mineral, dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektroskopis, inter-alia, flame
orgraphite furnace atomic absorption spectrometry (IFOF-AAS), atomic absorption with
chemical vapor generation (AA-CVG), X-ray fluorescence spectrometry (XRFS), inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), inductively coupled
plasma mass spectrometry (ICP-MS) dan neutron activation analysis (NAA). Unsur kimia
jarang meliputi 15 unsur kelompok Lantanid ditambah dengan Scandinavium dan Yetrium
(dapat dilihat pada unsur jarang Tabel Periodik (Tabel 1.1), dan akan dibahas pada Bab VII.
Di dalam pembentukan mineral (mineralisasi), sering terjadi penggantian unsur kimia
dan substitusi. Pada kondisi geologi tertentu, proses remineralisasi ini dapat terjadi
membentuk mineral baru, yang menggantikan mineral yang telah ada, dan / atau mineral baru
yang merupakan mineral asing yang mensubstitusi dalam tubuh batuan tersebut. Mineralmineral baru yang menggantikan mineral yang telah ada tersebut dapat dijumpai pada
mineral-mineral penyusun batuan metamorf, seperti muskovit dan serpentin. Mineral-mineral
substitusi dalam tubuh batuan, misalnya adalah pirit, kalkopirit, dan kuarsa. Sedangkan
unsur-unsur pembentuk mineral pengganti (replacements) dan sisipan (substitusi) dalam
tubuh batuan adalah S, Pb, Co, Au, Cu, dan Cr, dan unsur-unsur hasil peluruhannya, yaitu Ar,
U, Th, Sr, Pt, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan
metode pemisahan logam berat, IFOF-AAS (nyala api) dan ICP-MS.
I.3. Keterdapatan Mineral di Alam
Mineral berada di dalam tubuh batu, sebagai penyusun utamanya (Gambar 1.2). Di
alam, partikel terkecil yang terdapat di bumi adalah atom; atom dapat berupa elektron
(bermuatan negatif), proton (bermuatan positif), dan netron (tidak bermuatan). Atom-atom
menyusun elements (unsur-unsur), unsur-unsur yang memiliki muatan atom positif, berapa
pun nilainya disebut sebagai kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut sebagai
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anion. Unsur-unsur kation dan anion mengalami reaksi kimia membentuk senyawa. Susunan
dan komposisi kimia dalam suatu senyawa ditentukan berdasarkan jumlah muatannya,
mengikuti aturan / rumus stoikiometri. Senyawa yang berbentuk padatan, memiliki rumus
bangun tertentu dan tetap, serta dibatasi bidang-bidang yang banyak (poligon) disebut sebagai
kristal. Kristal-kristal sejenis yang padat, anorganik, terbentuk di alam dan secara alamiah
disebut sebagai mineral. Kumpulan mineral-mineral yang memiliki sifat kimia yang sama
membentuk batu. Batu-batu menyusun batuan. Batuan, terdiri atas batuan beku (hasil
pembekuan magma), batuan sedimen (hasil sedimentasi dari material asal denudasi dan
erosi), batuan metamorf (hasil ubahan struktur, tekstur dan komposisi batuan asal, yang
membentuk mineral / batuan baru) dan batuan gunung api (hasil dari aktivitas gunung api).
Batuan-batuan tersebut menyusun lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi merupakan bagian
terluar bumi, yang selanjutnya di dalamnya terjadi proses geologi. Aktivitas tektonika
membangun struktur kerak bumi, membentuk gugusan pegunungan, lembah dan lautan atau
yang disebut sebagai arsitektur kerak bumi.
Atom membentuk unsur →

Gabungan unsur membentuk senyawa →
 Gabungan senyawa dan unsur
membentuk mineral
Setiap mineral adalah kristal →

 Mineral membentuk batu dan
batu menyusun batuan

.

 Batuan membentuk Bumi

Gambar 1.2. Struktur pembentuk bumi dalam geologi
Baiklah, sebenarnya adalah batuan menyusun kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian
terluar dari bumi. Dikatakan sebagai kerak, karena kerak bumi merupakan bagian dari bumi
yang paling tipis, bersifat padat dan kaku (mudah patah). Berdasarkan sifat dan
komposisinya, kerak bumi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kerak benua dan kerak
samudera. Ketebalan maksimum kerak benua adalah 100 km, dan tebal maksimum kerak
samudera 40 km. Di beberapa titik, tebal kerak bumi ada yang kurang dari 10 km. Di bawah
kerak bumi adalah mantel bumi (selimut bumi). Mantel bumi tersusun atas silikat mafik dan
terbagi atas dua bagian yaitu mantel dalam dan mantel luar. Mantel dalam bersifat cair seperti
air dan mantel luar bersifat plastis seperti lempung. Mantel bumi sangat tebal, yaitu 570-630
km untuk mantel luar dan 2220 km untuk mantel dalam. Di bawah mantel adalah inti bumi,
terdiri atas padatan Fe dan Ni dan terbagi atas dua lapisan, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti
luar bersifat plastis tersusun atas silikat Fe dan Ni, sedangkan inti dalam bersifat pada
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tersusun atas logam Fe dan Ni. Tebal inti luar adalah 2260 km dan tebal inti dalam 1220 km.
Gambar 1.3 adalah struktur dalam bumi yang dirangkum dari beberapa pustaka.
Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah: Oksigen (46,6%), Silikon
(27,7%), Aluminium (8,1%), Besi (5,0%), Kalsium (3,6%) Natrium (2,8%), Kalium (2,6%)
dan Magnesium (2,1%; Tabel 1.2-1.3). Unsur-unsur tersebut selanjutnya membentuk
senyawa, dan senyawa membentuk mineral. Sebesar 90% unsur-unsur utama penyusun kerak
bumi bersenyawa dengan oksigen membentuk oksida.
Tabel 1.2. Unsur-unsur utama penyususn kerak bumi (dirangkum dari beberapa penulis
sebelumnya)

Tabel 1.3. Senyawa utama penyusun kerak bumi, terdiri atas senyawa-senyawa oksida
(dirangkum dari beberapa penulis sebelumnya)

Mineral menentukan setimbangnya alam dan seisinya. Tanpa mineral, tidak akan
dijumpai batuan. Tanpa batuan, tidak akan terbentuk kerak bumi. Tanpa kerak bumi, bumi
tidak akan sempurna. Bumi yang tidak sempurna menjamin tidak akan berlangsungnya
proses-proses geologi yang menyertainya, seperti geomorfologi, tektonika, sedimentologi,
hidrogeologi dan lain-lain. Tanpa proses-proses geologi tersebut, kondisi permukaan bumi
tidak akan sempurna. Jika bumi tidak sempurna, maka tidak akan ada kehidupan; sehingga
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manusia dan makhluk hidup yang lain tidak mungkin ada. Jadi, mineral memiliki arti penting
sebagai subyek atau bagian terpenting dalam geologi. Itulah mengapa, mineral wajib
diketahui oleh setiap ahli geologi.

Gambar 1.3. Struktur dalam bumi (disarikan dari beberapa sumber)
Mineral dapat sangat bernilai ekonomi, dapat juga tidak bernilai ekonomi. Mineral yang
kelimpahannya di alam sangat besar, tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebaliknya,
semakin jarang mineral ditemui di alam, semakin tinggi nilai ekonominya. Namun, tidak
semua wilayah memiliki potensi mineral yang sama; kadang-kadang beberapa mineral dapat
dijumpai melimpah dalam suatu wilayah tertentu, tetapi tidak atau kurang melimpah di
wilayah yang lain. Kelimpahan mineral tersebut dapat mempengaruhi keberagaman nilai
ekonominya. Sebagai contoh adalah piroksen, plagioklas dan horenblenda melimpah di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun tidak melimpah di Kalimantan, sehingga
nilai ekonomi mineral-mineral tersebut di DIY lebih rendah dibandingkan di Kalimantan.
Sebaliknya, kuarsa, apatit dan ortoklas melimpah di Kalimantan dan Bangka, namun tidak
melimpah di DIY dan Jawa Tengah; maka nilai ekonomi kuarsa, apatit dan ortoklas lebih
tinggi di Jawa dibandingkan di Kalimantan dan Bangka. Intan dan emas adalah dua jenis
mineral yang sangat jarang dijumpai di mana pun, kedua mineral tersebut dikenal sangat luas
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hasil rekayasa mineral juga akan mempengaruhi
nilai ekonominya; sebagai contoh adalah kuarsa, ortoklas dan corrundum yang belum
direkayasa mungkin tidak akan bernilai ekonomi jika hanya dijumpai dalam besaran contoh
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setangan. Namun, contoh setangan kuarsa, korundum dan ortoklas tersebut jika telah
direkayasa membentuk onyx atau suzeki atau batu mulia, maka akan bernilai ekonomi tinggi.
Jadi, besaran nilai ekonomi suatu mineral ditentukan dari kelimpahannya di alam, kemudahan
dalam mendapatkannya, teknik pengolahan dan rekayasa mineranya.
Mineral sangat luas pemanfaatannya dalam mendukung kehidupan manusia. Contoh
mineral yang banyak dijumpai dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah
kuarsa, halit, hematit, garnet, kalsit, galena, talk, gipsum dan lain-lain. Kuarsa dimanfaatkan
oleh manusia sebagai bahan dasar membuat kaca, dan benda-benda yang sejenisnya seperti
piring, gelas, dan perhiasan. Kuarsa yang telah mengalami pengotoran sehingga warnanya
berubah menjadi merah, hijau, biru, dan hitam digunakan untuk batu mulia (gym). Kalsit
terdapat pada batugamping, biasanya digunakan untuk membuat kapur tohor. Kalsit dalam
batugamping, rijang, korundum dan topas sering dimanfaatkan untuk suzeki (batu hias).
Gipsum digunakan sebagai bahan asesori untuk bangunan rumah, dan di bidang kesehatan
sebagai bahan untuk mencetak gigi palsu, bahan papan penyangga (gips), dan bahan-bahan
pendukung yang lain. Talk biasanya digunakan untuk membuat bedak dan bahan kosmetika
yang lainnya. Mineral lempung banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar keramik dan
gerabah. Contoh penggunaan mineral yang lain di kehidupan kita sehari-hari masih sangat
banyak, seperti untuk bahan pewarna, arloji, dan alat elektronik.
I.4 Mekanisme Pembentukan Mineral
Mineral terbentuk secara alamiah di alam; dapat berlangsung secara kimia, fisika dan
mekanika. Mekanisme pembentukannya berhubungan dengan perubahan suhu dan tekanan,
yang disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi mineral dapat berlangsung di
permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Mekanismenya dapat terjadi dalam proses
pembekuan magma (magmatisme), reaksi kimia (bertemunya kation dan anion secara kimia),
penghancuran (dengan merubah susunan atom) dan pengendapan (presipitasi) suatu koloid /
larutan. Proses kristalisasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima sistem, yaitu:
1. Sistem magmatisme;
Pembentukan mineral pada sistem magmatisme berlangsung dalam tubuh magma; dapat
berada pada dapur magma, konduit (celah di sepanjang aliran magma dari dapur magma
ke reservoir magma atau dari reservoir magma ke zona pembekuannya), reservoir
magma (wadah berakumulasinya magma), pipa kepundan (celah yang menghubungkan
reservoir magma atau dapur magma dengan permukaan bumi) dan di permukaan bumi.
Kristalisasi magma ini terjadi akibat menurunnya suhu dan tekanan magma. Menurunnya
suhu dan tekanan magma dapat terjadi akibat perubahan lingkungan, yaitu berpindahnya
massa magma dari kedalaman asal menuju ke kedalaman berikutnya. Hal itu dapat
terjadi di dalam lapisan astenosfer (di bawah kerak bumi), batas Guttenberg dan lapisan
Mohorovick (Gambar 1.4). Kristalisasi magma pada sistem magmatisme dapat
berlangsung di bawah permukaan; pada kedalaman 70 km dari permukaan hingga di
permukaan bumi; yaitu pada kantung-kantung magma, dapur magma, reservoir magma,
konduit dan di permukaan bumi. Hampir 90% mineral di alam terbentuk oleh proses
kristalisasi pada Sistem Magmatisme; proses ini merubah bentuk cair (fluida) magma
menjadi padatan. Semua mineral yang terrangkum dalam Seri Reaksi Bowen terbentuk
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dari proses magmatisme. Contoh mineralnya adalah olivin, piroksen, amfibol, plagioklas,
biotit, feldspar dan kuarsa.

Gambar 1.4. Proses pembekuan magma dalam beberapa kondisi di dalam kerak bumi
(Shcminche, 2004)
2. Sistem granitik pegmatit;
Granit adalah salah satu jenis batuan beku intrusi plutonik yang tersusun atas mineralmineral berafinitas asam, yaitu K-feldspar dan kuarsa. Kedua mineral penyusun granit
tersebut memiliki titik leleh yang rendah, yaitu 500-600oC. Pembentukan mineral pada
sistem granitik pegmatit tersebut berlangsung ketika terjadi penambahan suhu hingga
≥500oC dan / tekanan pada tubuh batuan granit (Gambar 1.5). Akibatnya, sebagian
mineral leleh membentuk larutan plastis dan menempati rongga-rongga bekas mineral
yang meleleh tersbut, sedangkan sebagian yang lain tidak meleleh. Material leleh dalam
granit tersebut selanjutnya terakumulasi dalam suatu rongga (wadah) bekas mineral yang
meleleh tersebut. Pada tahap berikutnya, terjadi penurunan suhu dan tekanan, sehingga
sebagian mineral penyusun granit yang meleleh tersebut membeku membentuk kristal
mineral tertentu dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran awalnya. Diameter kristal
mineral yang terbentuk tersebut dapat mencapai beberapa centimeter hingga belasan
meter. Pertumbuhan kristal dalam sistem ini ditentukan dari volume dan pola rongga
yang dibentuk oleh melelehnya mineral dalam granit tersebut; dapat melingkar,
memanjang dan tak berraturan (Gambar 1.6). Mineral yang terbentuk pada sistem
granitik pematit adalah kuarsa dan K-feldspar, dengan diameter butir dapat mencapai 15
m. Sistem granitik pegmatit sering bernilai ekonomi tinggi membentuk mineral / batu
mulia seperti beril, batu merah delima, batu mata kucing, batu giok dan lain-lain.
Beberapa granitik pegmatit juga sering berasosiasi dengan mineral zirkon, monasit dan
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uraninit Tipe I (intrusif) maupun Tipe S (sedimenter), sebagaimana yang dapat dijumpai
di pulau Bangka dan Belitung.

Gambar 1.5. Mekanisme pembentukan pegmatit pada pluton granit (Norton & Redden,
1990)

Gambar 1.6. Mekanisme kristalisasi yang menghasilkan pertumbuhan mineral pada
sistem granitik pegmatit (Jahns & Burnhan, 1969): (a) tipe melingkar; (b) tipe
memanjang dan (c) tipe tak-beraturan
3. Sistem air permukaan dan air bawah permukaan;
Proses kristalisasi mineral ini berlangsung akibat suhu lingkungan (iklim) yang sangat
kering, sehingga terjadi proses evaporasi air permukaan dan bawah permukaan dalam
jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat lama (Gambar 1.7). Air
permukaan dapat berupa air laut, air sungai, air danau dan evaporasi pada sistem
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respirasi tumbuhan dan tanah. Air bawah permukaan dapat berupa airtanah, air conate,
air juvenil dan air magmatik. Air hasil evaporasi (baik di permukaan dan bawah
permukaan) selanjutnya terbawa oleh angin, sehingga menyisakan padatan. Padatan
tersebut selanjutnya mengkristal membentuk mineral dan diendapkan di lingkungan itu
juga. Proses pembentukan mineral ini disebut sebagai presipitasi. Contoh mineralnya di
alam adalah halit (garam), kalsit, anhidrit, barit, gipsum, fluorit, dan lain-lain.

Gambar 1.7. Mekanisme evaporasi dan presipitasi mineral pada sistem air permukaan
dan bawah permukaan (Anonim, 2013)
4. Sistem hidrotermal; setiap konsentrasi mineral logam dibentuk oleh pengendapan kristal
mineral dari air / larutan hidrotermal. Kristalisasi tersebut terbentuk akibat sirkulasi air
bawah tanah yang dipanaskan oleh tubuh
magma atau batuan panas pada sistem
gunung api (Gambar 1.8). Mekanisme
kristalisasi yang mungkin terlibat adalah
adanya energi yang dilepaskan oleh
peluruhan unsur radioaktif dalam sistem
magmatik tersebut. Deposit mineral dapat
diendapkan dari larutan hidrotermal dengan
atau tanpa berhubungan dengan proses
pembekuan magma. Sistem air panas
(hidrotermal) tersebut dapat mengendapkan
mineral dalam rekahan-rekahan pada batuan,
hingga mengisi rongga / rekahan tersebut,
atau mungkin menggantinya membentuk
mineral pengganti. Kondisi yang diperlukan
untuk
pembentukan
deposit
mineral
hidrotermal
tersebut
meliputi
(1)
ketersediaan air panas (hidrotermal) untuk
Gambar 1.8. Mekanisme pembentukan
menguraikan dan mentransportasi mineral,
mineral pada sistem magmatik dan
(2) adanya bukaan yang saling berhubungan
sistem hidrotermal (sumber: Norton &
dalam batuan untuk memungkinkan larutan
Redden, 1990)
untuk bergerak, (3) ketersediaan rekahan /
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rongga untuk mengendapkan mineral hasil presipitasi, dan (4) reaksi kimia yang akan
menghasilkan deposisi. Deposisi dapat terjadi melalui pendidihan, penurunan suhu,
pencampuran unsur-unsur dalam batuan / magma panas dengan fluida yang dingin, atau
dengan reaksi kimia antara larutan dan material / mineral pereaktif. Meskipun deposit
mineral hidrotermal dapat terbentuk dalam batuan induk, endapan-endapan presiptasi
yang memiliki nilai ekonomi tinggi dipengaruhi oleh beberapa jenis batuan. Misalnya,
bijih timbal-seng-perak di beberapa daerah di Bangka. Mekanisme pembentukan mineral
pada sistem hidrotermal berhubungan erat dengan aktivitas gunung api. Presipitasi
larutan hidrotermal ini dapat berlangsung selama aktivitas gunung api, atau bahkan saat
gunung api tersebut telah mati. Akumulasi mineral yang dapat dibentuk pada mekanisme
ini adalah kalsit, kuarsa, barit, pirit, kalkopirit, dan lain-lain. Mineral hasil presipitasi dan
alterasi hidrotermal umumnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh
adalah mineral sulfida yang berasosiasi dengan mineral-mineral logam, seperti emas,
tembaga, perak, galena dan lain-lain. Mineral sulfida penunjuk sistem alterasi
hidrotermal tersebut adalah pirit, kalkopirit, hematit, galena.
5. Sistem metamorfik;
Mekanisme pembentukan mineral pada sistem metamorfik berlangsung ketika mineral
yang menyusun tubuh batuan mengalami penambahan suhu, penambahan tekanan dan
penambahan suhu dan tekanan (Gambar 1.9). Proses penambahan suhu dan tekanan
tersebut selanjutnya merubah bentuk, struktur dan tekstur, serta komposisi kimia mineral
dalam batuan. Perubahan komposisi kimia mineral dapat terjadi oleh penggantian dan /
atau substitusi unsur kimia tertentu. Proses metamorfisme di alam berlangsung secara
bertahap / gradual, dengan tiap-tiap tingkatannya menghasilkan jenis mineral hasil
metamorfisme yang berbeda. Sebagai contoh adalah proses metamorfisme tingkat rendah
dengan perubahan suhu dan tekanan kurang dari 420oC dan tekanan 2-4 kb membentuk
mineral andalusit, dengan reaksi kimia:
Al2Si4O10(OH)2 <=> Al2SiO5
+
3SiO2
+
H2O
Pirofilit
Kianit /andalusit
Kuarsa
fluida
pada penambahan gradien geotermal suhu 420-600oC dan tekanan >4 kb menjadi:
Al2SiO5
=>
Al2SiO5
Andalusit
Silimanit
pada tahap berikutnya lagi:
3Al2SiO5 +
3SiO2 + 2K+ + 3H2O => 2KAl3Si3O10(OH)2 + 2H+
kianit
kuarsa
fluida
Muskovit
Atau:
2KAl3Si3O10(OH)2 + 2H+ =>
3Al2SiO5
+
3SiO2 + 2K+ + 3H2O
Muskovit
Sillimanit
Kuarsa
fluida
Penambahan suhu dapat berlangsung ketika terjadi persinggungan tubuh batuan dengan
magma. Hal itu menyebabkan suhu di sekitarnya terjadi peningkatan, sehingga terjadi
kesetimbangan panas. Perpindahan panas dari suhu normal menjadi yang lebih tinggi
tersebut pada awalnya akan membentuk efek panggang, lebih jauh lagi akan merubah
komposisi mineral dan pada tahan yang lebih tinggi dapat menyebabkan pelelehan
batuan sebagian. Jika titik leleh mineral dalam batuan yang dilalui oleh magma tersebut
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lebih tinggi dari suhu perpindahan panasnya, maka yang terjadi adalah proses ubahan
mineral yang disebut metamorfisme kontak. Contoh mineral yang terbentuk akibat
metamorfisme kontak adalah hornfels dan aktinolit. Proses metamorfisme yang dibentuk
oleh penambahan suhu dan tekanan dapat terjadi oleh gradien geotermal, yaitu setiap
terjadi penambahan kedalaman 100m maka terjadi penambahan suhu 3oC dan
penambahan tekanan 1atm. Proses metamorfisme ini disebut metamorfisme regional.
Mineral yang terbentuk oleh proses metamorfisme ini muskovit, kuarsit, dan granulit.
Proses metamorfisme yang terakhir adalah akibat penambahan tekanan, yang akibat
tekanan tersebut terjadi penambahan panas. Proses metamorfisme ini disebut
metamorfisme kinematika, yang terjadi pada zona pensesaran dan zona subduksi. Contoh
mineral dalam mekanisme ini adalah klorit, muskovit, kuarsit, eklogit, aktinolit,
serpentin dan lain-lain.

Gambar 1.9.

Mekanisme pembentukan mineral pada sistem metamorfisme akibat
penambahan suhu dan tekanan pada sistem gradien geotermal
(sumber:Anonim, 2011)

LATIHAN:
4. Jelaskan secara singkat apa yang anda ketahui tentang mineral dan apa batasanbatasannya?
5. Mengapa dalam mempelajari mineral diperlukan juga pemahaman tentang
kristalografi?
6. Jelaskan bagaimana cara pembentukan mineral di alam?

16

BAB 2 IDENTIFIKASI MINERAL
Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami proses kristalisasi mineral di alam, meliputi:
• Mineral terbentuk dari sistem magmatisme
• Mineral terbentuk dari sistem air permukaan dan bawah permukaan
• Mineral terbentuk dari sistem hidrotermal
• Mineral terbentuk dari sistem granitik pegmatit
• Mineral terbentuk dari sistem metamorfik
Setiap jenis mineral terbentuk, terdapat dan dapat berasosasi dengan mineral lain;
ditentukan dari susunan, rumus bangun dan komposisi kimianya. Telah diketahui bahwa
mineral dapat terbentuk dalam lima sistem/mekanisme kristalisasi; yaitu sistem magmatik,
sistem air permukaan dan bawah permukaan, sistem hidrotermal, sistem pegmatik dan sistem
metamorfik (akan dibahas detail pada Bab 5). Masing-masing sistem kristalisasi tersebut
menentukan sifat-sifatnya, meliputi sifat fisik, sifat kimia dan sifat optis mineral.
Sifat mineral digunakan untuk mengidentifikasi nama mineral. Sifat fisik dapat
diaplikasikan untuk identifikasi mineral di lapangan dan utamanya untuk identifikasi mineral
berukuran makro. Sifat kimia mineral menentukan komposisi kimianya. Sifat optis mineral
digunakan untuk mengidentifikasi mineral yang berukuran mikro.
2.1 Sifat Fisik Mineral
Sifat fisik mineral adalah kenampakan fisik mineral yang dapat diamati tanpa
menggunakan bantuan alat. Sifat fisik mineral meliputi warna, cerat, perawakan, bentuk,
kilap, kekerasan dan berat jenis. Sifat fisik mineral umumnya dapat dikenali pada tubuh
mineral yang berukuran makro, sedangkan untuk mineral yang berukuran mikro akan lebih
sulit dikenali, tanpa bantuan alat pembesar. Sifat fisik mineral mencerminkan pertumbuhan
mineral, sifat-sifatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geologi di mana mineral tersebut
terbentuk (pada kondisi oksidasi atau reduksi), asosiasi mineral tersebut dengan mineral yang
menyertainya, dan mekanisme pembentukannya.
a. Warna mineral
Warna mineral adalah warna yang ditunjukkan oleh mineral secara fisik, bersifat tidak
tetap, karena dipengaruhi oleh susunan pertumbuhannya, sifat lingkungan geologi di
mana mineral dibentuk, dan kemungkinan pengotoran mineral yang mungkin terjadi
selama mineral tersebut berada dalam lingkungan geologi tersebut. Sebagai contoh
adalah mineral kuarsa, apatit dan fluorit. Mineral-mineral tersebut pada dasarnya
memiliki warna dasar putih. Namun, karena adanya pengotoran pada saat kristalisasi
maupun setelah kristalisasinya, oleh unsur yang lain, maka warnanya bervariasi. Jenis
unsur sebagai pengotor mineral, menentukan warna barunya. Apatit dicirikan oleh tidak
berwarna dan transparant. Ketika apatit tersebut mengalami pengotoran oleh sulfur, maka
warnanya menjadi kuning transparat, sedangkan jika pengotornya Fe maka berwarna
pink sampai kemerahan transparant, dan jika terkotori oleh Cl menjadi berwarna
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kehijauan transparant. Kuarsa juga tidak berwarna dan transparant. Saat kuarsa
mengalami pengotoran Fe, warnanya menjadi hitam translucent sampai opak, saat
terkotori oleh Cu warnanya menjadi biru, dan seterusnya. Gambar 2.1 adalah warnawarna mineral dari kenampakan fisiknya.

Fluorite: warna coklat

Monasit (kuning) dan zircon (tak
berwarna)

Azurite (biru) dan malachite warna (hijau)

Kalsit warna putih transparan

Pirit warna keemasan

Monasit warna orange

Gambar 1. Beberapa contoh mineral dalam contoh setangan yang sering dijumpai; warnawarna dasar mineral tersebut berbeda dengan warna perawakannya.
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Warna mineral juga dipengaruhi oleh lingkungan pembentukannya. Kalsedon adalah
mineral silikat dengan komposisi SiO2; merupakan salah satu anggota dari kelompok
kuarsa. Kalsedon dicirikan oleh warna coklat susu sampai coklat, tersusun atas campuran
kriptokristalin kuarsa dan moganit kristal kuarsa yang sangat halus. Hal itu yang
menyebabkan kalsedon ini memiliki diafanitas translucent. Rhodokrosit (MnCO3) adalah
salah satu anggota mineral karbonat yang berwarna merah. Warna merah tersebut
dibentuk oleh kondisi lingkungan geologi selama proses kristalisasinya, yaitu pada
lingkungan hidrotermal temperatur rendah.
Mineral-mineral hasil dari kristalisasi sistem pegmatik biasanya memiliki warna yang
tidak sama dengan warna dasarnya. Ortoklas pegmatik berwarna pink tidak tembus
cahaya, sedangkan ortoklas dari sistem magmatik berwarna putih dengan kilap kaca
tembus cahaya. Proses pegmatitisasi mineral adalah meleburnya sebagaian mineral atau
sebagian unsur dalam mineral karena adanya penambahan suhu dan tekanan. Hal itu
biasanya berhubungan dengan proses intrusi dan atau pelelehan batuan sebagaian.
Dengan demikian, mineral yang sebagaian tubuhnya meleleh tersebut, larutan hasil
lelehanya akan kontak dengan tubuh mineral atau massa batuan yang lain, sehingga
terjadi kontaminasi. Warna kontaminan tersebut yang selanjutnya merubah warna dasar
mineral.
b. Cerat
Cerat adalah warna sebenarnya dalam suatu mineral. Warna cerat kadang-kadang
berbeda dengan warna mineralnya. Contoh: grafit berwarna coklat tetapi warna ceratnya
hitam, sulfur berwarna kuning dengan warna cerat putih, pirit berwarna keemasan
dengan warna cerat hitam, dan galena berwarna silver gelap dengan cerat coklat gelap.
Namun, tidak sedikit pula mineral yang menunjukkan warna perawakannya dan warna
ceratnya sama. Sebagai contoh adalah monasit: warna perawakan dan ceratnya merahmerah bata, hematit: warna perawakan dan ceratnya merah bata - merah kehitaman,
kuarsa (white smoke) warna perawakan dan ceratnya adalah putih, dan lain-lain. Warna
cerat adalah manifestasi dari perpaduan unsur kation dan anion yang menyusun mineral.
Sifat cerat ini diidentifikasi dengan cara menggoreskan mineral di atas benda yang lebih
keras; untuk mineral yang memiliki kekerasan kurang dari 7 dapat digoreskan di atas
permukaan kasar keramik; sedangkan yang memiliki kekerasan lebih dari 7 dapat
digoreskan di atas korundum. Gambar 2.2 menunjukkan beberapa contoh mineral dengan
warna perawakan dan warna ceratnya.
Dalam penerapan lanjut, warna cerat digunakan untuk identifikasi mineral pada kondisi
lapuk dan identifikasi mineral pada pengamatan mikroskopis. Sebagai contoh: kuarsa
memiliki warna perawakan bermacam-macam, ada yang putih susu (onyx), tak berwarna
transparant, ungu (amethis), coklat (kalsedon), biru (blue saphir), merah dan lain-lain;
namun semua jenis kuarsa tersebut memiliki warna cerat yang sama yaitu putih. Apa pun
warna kuarsa tersebut, ketika diamati di bawah mikroskop polarisasi memberikan
kenampakan relief rendah, indeks bias 1 dan transparant. Beberapa mineral di alam juga
sering memiliki sifat fisik yang hampir sama; hematit mirip dengan magnesit, urat kalsit
mirip dengan urat kuarsa, fluorit mirip dengan apatit, pirit mirip dengan kalkopirit,
ortoklas mirip dengan plagioklas dan lain-lain.
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Sulfur: warna mineral kuning, warna cerat
putih

Limonit: warna mineral dan warna cerat
sama: orange

Hematit: warna mineral hitam kemerahan,
warna cerat merah bata

Magnesit: warna mineral merah bata, warna
cerat merah

Grafit: warna mineral silver hitam, warna cerat
hitam

Galena: warna mineral hitam logam, warna
cerat coklat kekuningan

Gambar 2.2 Contoh warna cerat dari beberapa mineral di alam (Dana, 1941)
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c. Bentuk Kristal dan Bentuk Mineral
Bentuk kristal ditentukan dari susunan kimia unsur yang menyusun internal kristal.
Susunan internal kristal menentukan susunan eksternalnya; atau susunan eksternal krisal
mencerminkan susunan internalnya. Bentuk kristal dapat berupa ikatan tunggal, ganda
(dihedral), tetrahedral, adalah prismatik, rhombis, piramidal, trapezoid, dan kubik.
Bentuk mineral adalah bentuk dasar dari susunan / bangun mineral. Bentuk mineral dapat
sama dengan bentuk kristal, jika pertumbuhannya sempurna maka akan memiliki bentuk
yang sama dengan bentuk kristalnya, namun jika pertumbuhan mineral tidak sempurna
maka tidak akan memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kristalnya. Secara umum,
jika mineral tersebut memiliki pertumbuhan yang sempurna, yaitu (Gambar 2.3-4):
1) Dull / tanah / serbuk; yaitu mineral yang berbentuk serbuk atau tanah lepas-lepas,
contoh adalah talk dan mineral lempung yang lain, seperti ilit, smektit,
montmorilonit dan lain-lain.
2) Kubik; yaitu bentuk kristal yang memiliki enam (6) sisi dengan luasan yang sama,
sumbu a sama dengan sumbu b sama dengan sumbu c; α=β=γ = 90o; contoh
mineralnya adalah pirit, galena, analsim dan halit (garam).
3) Prismatik; yaitu bentuk mineral seperti prisma a≠b≠c dan α=β=γ = 90o; memiliki 4,
6 atau 8 sisi dengan luasan masing-masing sisi tidak sama, contoh mineralnya
adalah piroksen, plagioklas dan anorthoklas.
4) Tabular (berlembar); yaitu bentuk mineral yang tersusun oleh kristal-kristal secara
tabular seperti buku, a≠b≠c dan α=β=γ = 90o; contoh mineralnya adalah sanidin,
mikroklin, biotit, dan muskovit.
5) Menjarum; yaitu bentuk mineral yang bersusunan prismatik panjang menyerupai
jarum kompas atau jarum jam, a≠b≠c dan α=90o, β=120o, γ=60o, contoh mineralnya
adalah horenblenda.
6) Hexagonal; yaitu bentuk prisma segi enam dengan empat sumbu, yaitu a=a’≠b≠c;
α= α’= 60o, β=90o, γ=90o, contoh mineralnya adalah nefelin.
7) Dendritik; yaitu bentuk mineral yang menyerupai pohon bercabang-cabang. Mineral
yang pertumbuhannya dendritik umumnya dipengaruhi oleh sistem air permukaan
dan bawah permukaan. Contoh mineralnya adalah filamen klorit (inklusi Cl) dalam
kuarsa dan filamen jaspilit yang dibentuk oleh inklusi Fe dalam Jasper.
8) Geode; yaitu bentuk mineral yang tersusun atas beberapa lapisan konsentris yang
berwarna-warni yang melingkupi mineral prismatik dan mineral prismatik
piramidal yang tersusun secara radial, berpusat pada bagian tengah yang kosong,
contoh mineralnya adalah amethis. Warna amethis dibentuk oleh iradiasi unsur besi
trivalen (Fe3+) pada jel silika dengan jari-jari ionik yang besar. Beberapa geode
amethis sering juga terisi oleh pertumbuhan mineral kuarsa kaya Fe, membentuk
perlapisan konsentris kuarsa bening dan kalsedon warna merah kecoklatan.
9) Granular/ membutir / globular; yaitu mineral yang berbentuk globular seperti pada
azurit dan malachit.
10) Mamilari dan bathrioidal; yaitu mineral yang berbentuk seperti buah dada, contoh
hematit dan magnesit.
11) Ooitik; yaitu mineral yang berbentuk nodul-nodul membulat, contoh manganit dan
ooitik biji besi.
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Analsim (putih dodekahedron), aegirin (prismatik
panjang) dan natrolit (putih prismatik panjang)

Sanidin warna coklat keabu-abuan dengan bentuk kristal
tabular

Antofilit dengan bentuk mineral pipih berserabut
seperti asbes.

Ferrogedrit dengan bentuk mineral prismatik panjang
berserabut (fibrous)

Filamen klorit (hijau lumut) yang menyerupai
pohon (dendritik) pada mineral agate (warna
putih)

Amethis warna ungu berbentuk geode

Gambar 2.3 Beberapa contoh bentuk mineral yang sering dijumpai di alam (sumber gambar:
Anonim (www.webmineral.com dan www.wikipedia.com))
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Bentuk mineral globular pada mineral azurit dan
malachit

Bentuk mineral mamilari pada mineral

Bentuk mineral hexagonal pada mineral nefelin

Bentuk mineral kubik pada mineral galena

Bentuk mineral prismatik panjang (seperti jarum)
pada mineral horenblenda

Bentuk mineral berlembar (sheeting) pada mineral
lepidolit

Gambar 2.4 Beberapa contoh bentuk mineral yang sering dijumpai di alam (sumber gambar:
Anonim (www.webmineral.com dan www.wikipedia.com))
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d. Kilap
Kilap adalah refleksi mineral dalam menangkap sinar; ada dua jenis kilap yaitu metalik
dan non-metalik. Kilap metalik yaitu kilap yang ditunjukkan oleh, sebagaimana logam
(emas, perak, tembaga atau besi) jika dikenai sinar. Kilap non metalik yaitu kilap kaca,
kilap tanah (earthy), kilap lilin, kilap mutiara, kilap sutra dan kilapnya mineral yang
tidak memantulkan sinar (dull). Gambar 2.5 adalah beberapa contoh mineral yang
memberikan kilap metalik dan non-metalik saat dikenai sinar.

Contoh kilap kaca pada aragonit

Contoh kilap lilin pada

Contoh kilap mutiara pada dioptase (biru)

Contoh mineral dg kilap dull (tidak memantulkan
sinar) pada vermikulit

Contoh kilap tanah pada kaolinit

Contoh kilap logam pada galena (silver)

Gambar 2.5 Beberapa contoh mineral dengan kilap logam dan kilap non-logam (sumber
gambar: Anonim (www.wikipwdia.com dan www.webmineral.com))
24

e. Kekerasan
Sifat kekerasan mineral penting untuk diketahui terkait dengan kegunaan, resistensi dan
mekanisme kristalisasinya. Kekerasan mineral diukur dengan menggunakan skala Mohs.
Dalam skala Mohs kekerasan terrendah adalah satu yang diwakili oleh talk, sedangkan
kekerasan tertinggi bernilai 10 yang diwakili oleh intan (Tabel 2.1), yaitu:
Tabel 2.1 Tabel skala Mohs untuk menentukan sifat kekerasan mineral (data diambil dari
Mineral
Talk
Gipsum

Nomor skala
------------1----------------------2-----------

Pananda

Kalsit

------------3-----------

------------ tergores oleh pisau lipat

Fluorit
Apatit
Ortoklas
Kuarsa

------------4----------------------5----------------------6----------------------7-----------

------------ tergores oleh pisau baja
------------ tergores oleh piringan kaca

Topas
Korundum

------------8----------------------9-----------

------------ tergores oleh piringan keramik
------------ tergores oleh pisau korundum
------------ tergores oleh pisau dengan mata
berlian

Intan / berlian

------------10----------

------------ tergores oleh kuku jari

f. Belahan dan Pecahan
Belahan adalah pecahan mineral yang selalu mengikuti bentuk dan susunan kristal
(Gambar 2.6), sedangkan pecahan tidak mengikuti bentuk kristal (Gambar 2.7). Belahan
ada yang sempurna searah, dua arah dan tiga arah, kurang sempurna dan tidak sempurna.
Belahan sempurna seperti yang terlihat pada susunan batu bata, papan kayu, dan
lembaran buku.

Contoh belahan dua arah pada mineral berbentuk
Contoh belahan searah pada mineral berbentuk prismatik, contoh: plagioklas
tabular, contoh: mika

Contoh belahan tiga arah pada mineral berbentuk
orthorombik-prismatik, contoh: galena

Contoh
belahan dua arah membentuk sudut lancip pada
horenblenda

Gambar 2.6 Belahan dan pecahan pada beberapa contoh mineral (sumber gambar:
Anonim (www.wikipwdia.com dan www.webmineral.com))
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g. Pecahan
Ketika tekanan (= dalam bentuk pukulan, tarikan, puntiran atau gesekan) diberikan
terhadap suatu mineral, sedangkan ikatan antar atom di sekitar area yang dikenai tekanan
tersebut sama di semua arah dalam mineral tersebut, maka akan terjadi kerusakan.
Kerusakan atau pecahan dengan permukaan tidak teratur disebut splintery atau fraktur
tidak teratur; jika permukaannya halus disebut smoothly; jika permukaannya melengkung
seperti potongan / pecahan kaca yang tebal disebut conchoidal (Gambar 2.6).

Contoh pecahan choncoidal pada onyx

Contoh pecahan dengan permukaan kasar pada
gipsum

Contoh pecahan dengan permukaan halus pada
kalsit

Contoh pecahan dengan permukaan halus pada
barit

Gambar 2.7 Kenampakan beberapa contoh pecahan mineral (sumber gambar: Anonim
(www.wikipwdia.com dan www.webmineral.com))
h. Sifat lain: Tenacity, Megnetisme, Elektricity, Bau, Rasa dan Reaksi dengan HCl
1. Tenacity: reaksi mineral terhadap gaya yang mengenainya, contoh: rapuh (brittle),
dapat dipotong (sectile), dapat dipintal (ductile), dapat ditempa (malleable), kenyal /
lentur (plastic) dan fleksibel (dapat dibentuk sebagai apa pun).
2. Magnetisme – Beberapa mineral memiliki sifat kemagnetan, ct: mineral logam
3. Sentuhan – beberapa mineral seperti talk dan grafit, berasa berminyak atau licin
saat digosok jari. Sifat berminyak terjadi karena ikatan yang sangat lemah dalam
satu arah
4. Rasa - Rasa adalah salah satu tes terakhir yang dilakukan, karena beberapa mineral
bersifat beracun. Ct: Halit berrasa asin; Silvit: rasanya pahit. Tetapi: JANGAN
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PERNAH MERASAKAN KECUALI ATAS SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN
PEMBIMBING!
5. Bau – beberapa mineral memiliki bau yang khas; contoh: sulfur berbau busuk,
asbestos berbau apek. Tetapi : JANGAN PERNAH MERASAKAN KECUALI
ATAS SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN PEMBIMBING!
6. Reaksi dengan HCl- digunakan untuk mengidentifikasi mineral karbonat anion
(C03)2- akan berbusa ("fizz") saat ditetesi HCl.
2.2 Berdasarkan Sifat Kimia Mineral
Sifat kimia mineral ditujukan untuk mengetahui komposisi kimia mineral, meliputi
unsur-unsur utama, unsur jejak dan unsur jarang (REE), sebagaimana yang juga menyusun
bumi (dari inti bumi, mantel bumi dan kerak bumi). Komposisi kimia bumi juga dipengaruhi
oleh faktor eksternal bumi, seperti jatuhan meteorit, biokimia dan hidrokimia permukaan
bumi. Di samping faktor-faktor tersebut, komposisi kimia mineral juga dipengaruhi oleh
adanya perubahan volume, tekanan, energi, panas, daya, entropi dan suhu. Energi adalah
kapasitas dalam menghasilkan suatu perubahan. Sedangkan panas, atau energi termal, hasil
dari pergerakan secara acak dari masing-masing molekul atau atom-atom dalam suatu sistem,
disebut sebagai energi kinetik. Daya dan panas adalah dua bentuk utama dari energi tersebut.
Sifat kimia mineral dipelajari melalui studi geokimia. Studi ini ditujukan untuk
mengetahui sifat-sifat kimia yaitu komposisi unsur mayor (utama), jejak (trace elements),
unsur jarang (rare earth elements/REE) selama proses kristalisasi, metamorfisme, ubahan
atau alterasi dan pelapukan. Unsur-unsur utama yang menyusun mineral tersebut, dikenal
sebagai oksida mayor. Oksida mayor penyusun mineral dalam batuan terdiri atas SiO2, Al2O3,
Fe2O3, Na2O, MgO, TiO2, MnO, and P2O5. Karena sifat titik leleh basalt dan gabro (basa)
tinggi (900-1200oC), unsur-unsur mayor yang terdapat dalam batuan beku tersebut bersifat
relatif immobile (tidak bergerak) pada zona ubahan; sedangkan dalam granit atau riolit karena
memiliki titik leleh rendah (<650oC), maka relatif mudah bergerak (mobile). Unsur jejak yang
terdapat dalam basalt atau gabro cenderung kurang variatif dibandingkan dalam granit dan
riolit. Unsur REE dalam basalt teralterasi cenderung lebih banyak variasinya sejalan dengan
meningkatnya derajad alterasi; sedangkan dalam riolit terjadi peningkatan pengayaan REE
dengan anomali positif terhadap Eu.
2.3 Berdasarkan Sifat Optis Mineral
Sifat optis mineral ditujukan untuk mineral-mineral yang menyusun batuan yang
bertekstur halus, yaitu batuan sedimen klastika seperti batulanau, napal, batupasir dan matriks
dan fragmen breksi dan konglomerat; pada batuan metamorf yang terfoliasi dan tak-terfoliasi;
pada batuan beku bertekstur afanitik; dan batuan vulkaniklastika (piroklastika dan fragmen
breksi piroklastika) dan vulkanik koheren (lava dan intrusi dangkal). Sifat optis mineral juga
ditujukan untuk mengidentifikasi mineral-mineral seperti piroksen ortho dan olivin pada
basalt; andesin, piroksen klino dan horenblenda pada andesit; dan feldspar, kuarsa dan
muskovit pada riolit dan dasit; dan lain-lain.
Sifat optis mineral diamati di bawah mikroskup polarisasi, dengan media pengamatan
dipreparasi dalam bentuk sayatan tipis seukuran 3x2 cm, dan tebal sayatan 0,003 mm.
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Latihan:
1.
2.
3.
4.

Merangkum sifat-sifat fisik mineral untuk:
Mineral mafik: olivin, piroksen, amfibol, biotit
Mineral felsik: plagioklas, k-feldpar dan feldspatoid
Mineral kuarsa, mika, dan karbonat

FORUM DISKUSI MAHASISWA
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BAB 3 KRISTALOGRAFI
Capaian Pembelajaran:
1. Mahasiswa memahami definisi kristalografi dan hubungannya dengan
pembelajaran dalam mineralogi
2. Mahasiswa memahami sistem-sistem kristal dalam kristalografi: 7 Sistem
Kristal: monoklinik, triklinik, Tetragonal, Orthorombik, Isometris, Trigonal dan
Hexagonal
3. Mahasiswa mampu memroyeksikan kristal:
▪ Proyeksi stereografis kristal
▪ Rumus Indeks Miller
▪ Simbol Herman Maughin
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak asing di telinga kita terhadap istilah kristal. Kristal
yang berada dalam gelas kristal, vast bunga kristal, kaca kristal, bola kristal, kristal es, cincin
bertahta kristal, gelang, kalung dengan liontin kristal, anting kristal dan lain-lain. Kristal juga
sering kita jumpai dalam bentuk komponen dalam arloji (kristal kuarsa atau “quartz”), lensa
mata, mata pisau, benda-benda purbakala dan lain-lain. Kristal dikenal sebagai suatu benda
yang bernilai magis dan dalam suatu benda yang bernilai ekonomi tinggi. Belakangan, kristal
sangat melambung di dunia gemologi, harganya dapat mencapai beberapa hingga puluhan
juta rupiah. Namun, apa sebenarnya yang disebut kristal?
3.1 Definisi Kristal
Kristal berasal dari bahasa Yunani yaitu “Krustallos”, terdiri atas “kruos” yang artinya
beku dan “stellein” yang artinya dingin. Jadi kristal mengacu pada kedua kata tersebut berarti
membeku karena proses pendinginan. Kristal juga sering disebut sebagai hablur / balur,
mengacu pada sifat fisik yang menandainya, karena kristal bersifat hablur. Ilmu yang
mempelajari tentang sistem penggambaran dan sifat simetri kristal disebut
“KRISTALOGRAFI”. Kristalografi sangat penting di dalam pembelajaran MINERALOGI,
karena mineral selalu memiliki bentuk kristal yang dikenal dengan sifat KRISTALIN.
Dalam the dictionarry of geology (Berry, 1983), kristal adalah bahan padat yang secara
kimia homogen dengan bentuk geometri tetap, sebagai gambaran dari susunan atom yang
teratur, dibatasi oleh bidang banyak (polyhedron), dengan jumlah dan kedudukan bidangbidang kristalnya tertentu dan teratur. Mineral memiliki sifat selalu kristalin, karena mineral
memiliki bentuk tertentu.
Dalam bab sebelumnya, mineral didefinisikan sebagai suatu bahan padat, anorganik,
terbentuk di alam secara alamiah dan kristalin. Jadi, kristalin artinya tersusun atas unsurunsur kimia yang homogen dengan bentuk geometri tetap sebagai gambaran dari susunan
atom yang teratur, jumlah dan kedudukan bidang-bidang kristalnya tertentu dan teratur. Hal
itu, dapat didefinisikan bahwa setiap mineral pastilah kristal namun tidak semua kristal
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adalah mineral. Setiap mineral yang telah mengalami perubahan komposisi kimia, baik secara
substitusi (penambahan), penggantian (replacement) dan pengurangan, maka mineral tersebut
telah terubah (alterasi), sehingga membentuk nama mineral yang berbeda. Begitu juga
dengan mineral yang secara komposisi kimia sama, namun susunannya berubah; misalnya
dari monoklin menjadi ortorombik atau sebaliknya, maka mineral tersebut pun telah terubah
membentuk mineral yang lain.
Susunan eksternal suatu mineral adalah pencerminan dari susunan internal dari kristal
yang menyusun mineral tersebut. Halit tersusun atas ion natrium (Na+) dan ion Klor (Cl-).
Dalam suatu sel unit, ion-ion Na dan ion-ion Cl tersebut bereaksi membentuk senyawasenyawa NaCl dengan rasio kation dan anion adalah 1:1. Unit sel Halit tersebut tersusun atas
enam senyawa NaCl, yang membentuk rumus bangun kubus. Kubus-kubus NaCl tersebut
bertumpuk-tumpuk membentuk sekumpulan blok kubus yang lebih besar (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Sel unit untuk mineral halit (NaCl) yang dibangun oleh kation Na (berdiameter
lebih kecil) dan anion Cl (berdiameter lebih besar; sumber gambar: Anonim, .....)
Tidak semua kristal adalah mineral. Mineral harus kristalin, terbentuk di alam, secara
alamiah dan anorganik. Kristal dapat saja terbentuk di alam secara alamiah, tetapi jika tidak
terbentuk secara anorganik, maka bukanlah mineral.
Kristal juga dapat terbentuk secara alamiah dalam tubuh manusia atau binatang, sebagai
contoh adalah batu ginjal, karang gigi dan tulang. Kalsit yang menyusun batu ginjal
(kidneystone), ketika dilakukan pengamatan secara optis juga menunjukkan sifat kristalin.
Namun, jenis kalsit tersebut bukanlah mineral, karena tidak terbentuk secara anorganik.
Begitu juga dengan tulang dan karang gigi. Batubara, cangkang fosil, gelas kristal, batubata
dan lain-lain juga dapat dikategorikan kristal, namun bukanlah mineral. Cangkang binatang
akan tumbuh semakin besar, sejalan dengan pertumbuhan binatang yang dilindunginya.
Batubara berasal dari ubahan batang kayu pada kondisi reduksi; semakin tinggi dan semakin
lama reduktivitas terhadap batang kayu, semakin tinggi tingkat ubahannya hingga
membentuk antrasit.
Kristal dapat saja terbentuk di pabrik atau dengan metode yang lain oleh kegiatan
manusia (secara antropogenik), namun kristal-kristal tersebut bukan merupakan mineral.
Sebagai contoh adalah batu / mineral aspal, seperti rughby, intan, safir, jasper, batugiok dan
lain-lain yang dibuat di pabrik.
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3.2 Sistem Kristal dan Sifat Simetri Kristal
Di alam, terdapat ribuan bentuk kristal, ada yang berbentuk prismatik, piramid, rombis,
trapezoid, kubus, skalenoid dan lain-lain. Namun, ke semua bentuk kristal tersebut memiliki
sifat tertentu, yang di dalamnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem kristal. Sistem kristal
dapat digolongkan berdasarkan (a) jumlah sumbu kristal, (b) letak sumbu kristal yang satu
terhadap yang lain dan sudut yang dibentuk oleh sumbu-sumbu kristal tersebut, dan (c)
parameter yang digunakan untuk masing-masing sifat sumbu kristal. Baiklah, mari kita bahas
terlebih dahulu sumbu kristal dan parameter-parameter yang digunakan sebagai penentu
sistem kristal tersebut.
a. Sumbu Kristal
Sumbu kristal adalah garis bayangan lurus yang menghubungkan dan menembus muka /
bidang muka kristal, melalui pusat kristal. Dalam sistem kristalografi, kristal ada yang
memiliki tiga (3) sumbu kristal dan ada yang memiliki empat (4) sumbu kristal. Sumbusumbu kristal tersebut kita beri nama saja, yaitu sumbu a, sumbu b dan sumbu c (Gambar
3.2 kanan). Sumbu a memiliki kedudukan secara lateral yang dibentuk oleh dua bidang
kristal yang saling berhadapan menembus bidang pada sisi depan dan bidang pada sisi
belakang. Sumbu b memiliki kedudukan secara horizontal yang dibentuk oleh dua bidang
kristal yang saling berhadapan menembus bidang pada sisi kanan dan bidang pada sisi
kiri. Sumbu c adalah sumbu vertikal yang menembus bidang pada sisi atas dan sisi
bawah. Ke semua sumbu kristal tersebut selalu melalui dan bertemu di pusat kristal.
Garis-garis bayangan dari masing-masing sumbu kristal tersebut berkedudukan tertentu,
membentuk sudut sumbu kristal. Sudut sumbu kristal kita beri notasi α, β dan γ. Sudut α
dibentuk oleh sumbu b dan c, sudut β dibentuk oleh sumbu b dan a dan sumbu γ dibentuk
oleh sumbu a dan c (Gambar 3.2 kiri).

Gambar 3.2 Sumbu kristal dan kedudukan sumbu kristal
Panjang dan kedudukan sumbu kristal
Dalam ilmu vektor dikenal adanya hukum Cartesia. Kedudukan masing-masing sumbu
kristal tersebut hampir mirip dengan koordinat Cartesia (Gambar 3.3). Koordinat Cartesia
dibentuk oleh tiga sumbu yang masing-masing memiliki kedudukan saling tegak lurus,
yaitu sumbu x (horizontal), sumbu y (vertikal) dan sumbu z (lateral). Mengacu pada
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koordinat Cartesia tersebut; sumbu-sumbu dalam kristalografi, yaitu sumbu a sejajar
dengan koordinat z, sumbu b sejajar dengan koordinat x dan sumbu c sejajar dengan
koordinat y. Setiap sumbu kristal memiliki nilai vektor tertentu (Gambar 3.3 kiri bawah).
Nilai vektor tersebut dalam ilmu kristalografi ditentukan dengan angka absolut, misalnya
1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif
karena setiap sumbu kristal harus melalui pusat kristal. Dalam sistem kristalografi juga,
masing-masing sumbu kristal dapat saling tegak lurus, dan dapat tidak saling tegak lurus.
Nilai vektor pun dapat sama untuk semua sumbu kristal, dan dapat pula tidak sama. Nilai
vektor ini nantinya yang akan menentukan suatu kristal bersifat simetris atau tidak
simetris. Kristal yang bersifat simetris dapat dijumpai dalam bentuk kubus (Gambar 3.3
kanan bawah).

Gambar 3.3 Hukum Cartesian dalam penentuan sumbu kristal dan kedudukan sumbu kristal;
dalam kenyataannya, ada sumbu kristal yang kedudukannya tidak saling tegak lurus
Jumlah sumbu kristal dan simetri kristal
Telah disebutkan di atas bahwa, tidak semua kristal di alam memiliki bentuk kristal yang
simetri, sebagian di antaranya berbentuk non-simetri. Bentuk paling simetri dari suatu
benda adalah bola, piramid, kubus dan dodekahedron. Bentuk simetri kristal ini
ditentukan oleh jumlah sumbu kristal, yaitu 3 (tiga), dengan nilai vektor untuk semua
sumbu kristal adalah sama. Bentuk tak-simetri kristal adalah heksagon, prisma, trapesium
dan rombis. Untuk itulah, dalam sistem kristalografi, juga diketahui ada sistem kristal
yang memiliki empat sumbu kristal, yaitu trigonal dan hexagonal; serta ada sumbu-sumbu
kristal yang kedudukannya tidak saling tegak lurus, yaitu monoklin dan triklin. Gambar
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3.4 menjelaskan sumbu-sumbu kristal dalam sistem kristalografi yang memiliki sistem
isometri dan non-isometri.
Sumbu kristal dengan kedudukan tak-simetri lebih banyak di jumpai dalam mineralogi.
Mineral yang paling banyak dijumpai di alam bahkan di Indonesia, yaitu piroksen klino,
horenblenda, biotit, plagioklas, K-feldspar dan muskovit. Mineral-mineral tersebut
diketahui berada dalam deret reaksi Bowen (Bowen Reaction Series). Mineral-mineral
tersebut memiliki bentuk kristal dalam sistem kristal monoklin dan triklin. Olivin dan
piroksen orto memiliki bentuk kristal dalam sistem kristal ortorombik. Kuarsa memiliki
bentuk kristal dalam sistem kristal tetragonal. Mineral dengan kelimpahan di alam tidak
merata, seperti mineral sulfida yaitu pirit dan kalkopirit, galena dan intan (diamond)
memiliki bentuk kristal dengan sistem kristal isometris.

Gambar 3.4. Jumlah dan kedudukan sumbu-sumbu kristal dalam sistem kristal
b. Sistem Kristal
Didasarkan pada jumlah, letak dan kedudukan sumbu kristal, nilai vektor dan parameterparameter penentu yang lain, ada tujuh sistem kristal dalam sistem kristalografi, yaitu
isometris, tetragonal, ortorombik, trigonal, heksagonal, monoklin, dan triklin. Baiklah,
mari kita bahas satu per satu sistem kristal tersebut.
(1) Isometris
Kata isometris berasal dari “iso” dan “metrik” atau “metris”; iso berarti sama dan
metrik berarti ukuran, maka isometris atau isometrik adalah suatu sistem kristal dalam
sistem kristalografi yang memiliki ukuran yang sama secara tiga dimensi. Sistem
kristal isometris sering disebut juga dengan sistem kristal kubus atau kubik. Bola
adalah salah satu bentuk yang memiliki sifat paling simetri secara tiga dimensi.
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Sistem kristal isometris adalah sistem kristal yang paling simetris. Sistem kristal
isometris memiliki tiga (3) sumbu kristal, dengan panjang sumbu yang sama. Karena
sistem kristal ini memiliki kedudukan dan ukuran sumbu yang sama, maka ketiga
sumbunya kita sebut saja a1, a2 dan a3. Masing-masing sumbu saling berpotongan
dengan sudut perpotongan α=β=γ= 90o. Sebagai suatu sistem yang paling simetris,
maka isometris tidak berpolar sebagaimana yang dijumpai dalam sistem kristal yang
lain. Itulah mengapa isometris jauh lebih sederhana dan paling mudah untuk dikenali
dibandingkan dengan sistem kristal yang lain. Secara umum, bentuk kristal dalam
sistem kristal isometris ada 4, yaitu kubus, oktahedron, dodekahedron dan kombinasi
ketiganya (Gambar 3.5).
Di dalam penggambarannya, sistem kristal isometrik harus digambarkan dengan
perbandingan sumbu a1, a2 dan a3 = 1 : 3 : 3. Artinya, pada sumbu a1 ditarik garis
dengan nilai 1, pada sumbu a2 ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu a3 juga ditarik
garis dengan nilai 3 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Sudut antara sumbu
a1 dengan a2 (α) digambarkan pada 150o, sudut antara a2 dengan a3 (β) digambarkan
90o, sudut antara -a3 dengan a1 (γ ) digambarkan 120o, dan sudut antara a1 dengan -a2
digambarkan 30o (lihat Gambar 3.5).

Gambar 3.5. Bentuk-bentuk kristal pada sistem isometris dan cara penggambarannya
Contoh mineral dengan sistem kristal isometris adalah pirit (Fe2S3, salah satu mineral
besi), halit (NaCl, garam), emas, intan, sphalerit, galena, flourit, kuprit, magnetit,
kromit, dan lain-lain. Didasarkan pada bentuknya, sistem kristal isometris terbagi
dalam 5 kelas yaitu tetartoidal, diploidal, gyroidal, hextetrahedral dan hexoktahedral.
1) Tetartoidal
a. Kelas ke 28, elemen simetri: terdapat empat sumbu putar tiga, dan tiga
sumbu putar dua (simetri : 2 3)
b. Ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, sehingga disimbolkan
dengan a1, a2, dan a3; α=β=γ= 90o
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c. Bentuk umum kristal yang dijumpai adalah tetartoidal pyritohedron dan
kubik, deltoidal dodecahedron, pentagonal dodecahedron, rhombik
dodecahedron, dan tetrahedron.
d. Mineral yang umum dijumpai adalah changcengit, korderoit, gersdorffit,
langbeinit, maghemit, micherenit, pharmacosiderit, ullmanit, dan lain-lain.
2) Diploidal
a. Kelas ke-29, simetri : 2/m 3bar, artinya: memiliki elemen simetri empat
sumbu putar tiga, dan tiga sumbu putar dua, dan tiga bidang kaca dan satu
pusat.
b. Ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, sehingga disimbolkan
dengan a1, a2, dan a3; α=β=γ= 90o
c. Bentuk umum diploidal, pyritohedron, kubus, octahedron, rhombik
dodecahedron, trapezohedron dan trisoctahedron (jarang).
d. Mineral yang umum dijumpai adalah pyrite, kobaltit, kliffordit, haurit,
penrosit, tychit, laurit, dan lain-lain
3) Gyroidal
a. Kelas ke-30, simetri : 4 3 2, artinya memiliki elemen simetri tiga sumbu
putar empat, dan empat sumbu putar tiga, dan enam sumbu putar dua
b. Ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, sehingga disimbolkan
dengan a1, a2, dan a3; α=β=γ= 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai kubus, octahedron, dodecahedron, dan
trapezohedron, serta yang jarang trisoctahedron dan tetraheksahedron.
d. Contoh mineralnya adalah: kuprit, voltait, dan sal amoniak.
4) Hextetrahedral
a. Kelas ke-31, dengan sifat simetri : 4bar 3/m, yang artinya memiliki empat
sumbu putar tiga, tiga sumbu putar empat, dan enam bidang kaca.
b. Sumbu Kristal : Tiga sumbu sama panjang yang disebut a1, a2, dan a3, 90o
Ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, sehingga disimbolkan
dengan a1, a2, dan a3; α=β=γ= 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai empatsisi, tristetrahedron, deltoidal
dodecahedron, dan hekstetrahedron serta yang jarang kubik, rhombik
dodecahedron dan tetraheksahedron.
d. Contoh mineral sodalit, sphalerit, domeykit, hauyne, lazurit, dan rhodizit.
5) Hexoctahedral
a. Kelas ke-32, dengan sifat simetri : 4/m 3bar 2/m, artinya memiliki kelas yang
paling simetri untuk bidang tiga dimensi dengan empat sumbu putar tiga, dan
tiga sumbu putar dua, dengan sembilan bidang utama dan satu pusat.
b. Ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, sehingga disimbolkan
dengan a1, a2, dan a3; α=β=γ= 90o
c. Bentuk umumnya kubus, bidang delapan, bidang duabelas, dan trapezium;
kadang-kadang trisoktahedron, tetraheksahedron, dan heksotahedron.
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d. Contoh mineral fluorit, galena, intan, tembaga, besi, timah, platina, perak,
emas, halit, bromargyrit, klorargirit, murdosit, piroklor, kelompok garnet,
sebagian besar kelompok spinel, uraninit dan lain-lain.
(2) Tetragonal
Sistem kristal tetragonal hampir mirip dengan sistem kristal isometrik. Sistem kristal
ini memiliki tiga sumbu kristal utama yang masing-masing juga saling tegak lurus,
yaitu a, b, dan c. Panjang sumbu kristal a1 dan a2 sama, namun panjang sumbu c tidak
sama (bisa lebih panjang atau lebih pendek), dan pada umumnya lebih panjang (a1 =
a2 ≠ c), α = β = γ = 90˚. Sistem kristal tetragonal digambarkan dengan perbandingan
panjang sumbu a1 : a2 : c = 1 : 3 : 6, sudut β = γ = 90˚ dan α = 30o (Gambar 3.6)

Gambar 3.6. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal tetragonal
Contoh mineral yang memiliki bentuk kristal tetragonal adalah kalkopirit (atau
tembaga-besi sulfida), anatase, zirkon, leusit, rutil, krisobalit, wulfenit, skapolit,
kasiterit, stannit, dan cahnit. Sistem Tetragonal dibagi menjadi 7 kelas, yaitu
ditetragonal dipiramidal, tetragonal trapezohedral, ditetragonal piramidal, tetragonal
skalenohedral, tetragonal dipiramidal, tetragonal dispenoidal dan tetragonal piramidal.
1)
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Ditetragonal dipiramidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-27 dengan sifat simetri kristal adalah 4/m 2/m
2/m; yang artinya memiliki satu sumbu putar empat, satu sumbu putar dua
dan lima sumbu simetri.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) dan sudut
α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang bisa dijumpai adalah ditetragonal dipiramidal, tetragonal
dipiramidal, prismatik ditetragonal, prismatik tetragonal, dan basal pinakoid.

d. Contoh mineral: apophylit, autunit, meta-autunit, torbernit, meta-torbernit,
xenotim, karletonit, platnerit, zirkon, hausmannit, pirolusit, thorite, anatase,
rilit, casiterit dan lain-lain.
2)
Tetragonal trapezohedral
a. Termasuk ke dalam kelas ke-26, dengan sifat simetri kristal adalah 4/m 2/m
2/m; yang artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat,
dua sumbu putar dua, dan seluruh sumbu yang berpotongan tegak lurus
terhadap sumbu putar yang lain.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) dan sudut
α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah tetragonal trapezohedron, ditetragonal
prism, tetragonal prism, tetragonal dipiramid, dan basal pinakoid.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah wardit dan kristobalit.
3) Ditetragonal piramidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-25, dengan sifat simetri kristal adalah: 4/m yang
artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat dan empat
bidang simetri.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) dan sudut
α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah ditetragonal piramidal, ditetragonal
prismatik, tetragonal prismatik, tetragonal piramidal, dan pedial.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah diaboleit, diomignit, fresnoit,
ematophanit, dan routhierit.
4) Tetragonal skalenohedral
a. Termasuk ke dalam kelas ke-24, dengan sifat simetri kristal adalah: 4bar 2/m
yang artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat, dua
sumbu putar dua, dan dua bidang simetri.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) dan sudut
α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah tetragonal skalenohedron, disphenoidal,
ditetragonal prismatik, tetragonal prismatik, tetragonal dipiramidal, dan
pinakoidal.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah kalkopirit dan stannit termasuk
akermanit, hardistonit, melilit, urea, luzonit, pirquitasit, renierit, dan
tetranatrolit.
5) Tetragonal dipiramidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-23, dengan sifat simetri kristal adalah: 4/m yang
artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat dan satu
bidang simetri.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) dan sudut
α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah tetragonal dipiramidal, tetragonal
prismatik, dan pinakoidal.
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d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah scapolit, wulfenite, vesuvianit,
powellit, narsarsukit, meta-zeunerit, leucit, fergusonit, dan scheelit.
6) Tetragonal disphenoidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-22, dengan sifat simetri kristal adalah: 4bar
yang artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) yang bisa
lebih panjang atau lebih pendek dari sumbu yang lain, dengan sudut α = β =
γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah tetragonal disphenoidal, tetragonal
prismatik, dan pinakoidal.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah cahnit, minium, nagyagit,
tugtupit, dan beberapa yang jarang seperti krookesit, meliphanit, schreibersit,
dan vincentit.
7) Tetragonal piramidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-21, dengan sifat simetri kristal adalah: 4 yang
artinya kelas ini memiliki sifat simetri satu sumbu putar empat.
b. Sumbu a1 dan a2 sama panjang dan memiliki 1 sumbu panjang (c) yang bisa
lebih panjang atau lebih pendek dari sumbu yang lain, dengan sudut α = β =
γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah tetragonal piramidal, tetragonal
prismatik, dan pedial.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah wulfenit (diragukan), pinnoit,
piypit dan richelit.

(3) Ortorombik
Sistem kristal ortorombik memiliki 3 sumbu utama, yang masing-masing sumbu
saling tegak lurus, dan semua sumbunya tidak sama panjang (Gambar 3.7). Karena
ketiga sumbunya tidak sama panjang, maka kita sebut saja sumbu a ≠ sumbu b ≠
sumbu c, dengan α = β = γ = 90o.
Sistem kristal ortorombik memiliki 3 (tiga) kelas kristal, yaitu piramidal, disphenoidal
dan dipiramidal.
1) Piramidal
a. Termasuk ke dalam kelas ke-20, dengan sifat simetri kristal adalah: 2mm
(mm2) atau dengan notasi 1A2, 2m yang artinya kelas ini memiliki sifat
simetri satu sumbu putar 2 dan 2 bidang kristal yang tegak lurus bidang
refleksi (cermin).
b. Sumbu a, b dan c tidak sama panjang, sumbu c bisa lebih panjang atau lebih
pendek dari sumbu yang lain, dengan sudut α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah piramidal belah ketupat.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah hemimorfit
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Gambar 3.7. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal ortorombik
2) Disphenoidal
a. Memiliki sifat simetri kristal 222 (3A2) yang artinya kelas ini memiliki sifat
simetri 3 kali sumbu putar dua dan tidak memiliki bidang refleksi.
b. Sumbu a, b dan c tidak sama panjang, sumbu c bisa lebih panjang atau lebih
pendek dari sumbu yang lain, dengan sudut α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah disphenoid dengan masing-masing 2
bidang kristal di bagian bawah dan di bagian atas, dan masing-masing
membentuk sudut 90o.
d. Contoh mineralnya adalah epsomit
3) Dipiramidal
a. Memiliki sifat simetri kristal 2/m2/m2/m atau 3A 2, 3m, i yang terdiri atas 3
sumbu putar dua, saling tegak lurus terhadap 3 bidang cermin. Bidang
kristal dipiramidal terdiri atas 4 bidang muka yang menyusun bagian atas
kristal dan 4 bidang muka yang menyusun bagian bawah kristal, masingmasing bidang kristal saling berpotongan pada ujung bawah dan atasnya
dengan bidang refleksi horisontal atau dengan 2 sumbu rotasi horisontal.
b. Sumbu a, b dan c tidak sama panjang, sumbu c bisa lebih panjang atau lebih
pendek dari sumbu yang lain, dengan sudut α = β = γ = 90o
c. Bentuk umum yang dijumpai adalah dipiramidal.
d. Contoh mineral yang umum dijumpai adalah andalusit, antofilit, aragonit,
barit, kordierit, olivin, sillimanit, stibnit, belerang, dan topaz..
(4) Trigonal
Trigonal memiliki 4 titik perpotongan sumbu, dengan 4 sumbu kristal, sumbu-sumbu
yang menghubungkan bidang-bidang vertikal disebut sebagai a1, a2 dan a3, terletak
secara horizonal; masing-masing memiliki panjang dan sudut yang sama. Sumbu
panjangnya bersusunan secara vertikal kita sebut sebagai sumbu c. Perpotongan
simetri antara sumbu a1, a2 dan a3 membentuk sudut 120o, sedangkan perpotongan
antara sumbu horizontal dengan sumbu vertikalnya membentuk sudut 90o (tegak
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lurus; Gambar 3.8). Turunan sistem kristal trigonal bahkan termasuk ke dalam sistem
kristal hexagonal.

Gambar 3.8. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal trigonal
Dalam penggambarannya, sistem kristal trigonal harus digambarkan dengan
perbandingan sumbu a1:a2:a3:c adalah 1,5 : 1,5 : 2 : 3. Artinya, pada sumbu a1=a2
ditarik garis dengan nilai 1,5, pada sumbu a3 ditarik garis dengan nilai 2, dan sumbu
c ditarik garis dengan nilai 3 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Sudut antara
a1 dengan -a3 = 15o, sudut antara a2 dengan a3 = 15o, sudut antara sumbu a3 dengan
c = 90o, sudut antara c dengan a1 dan c dengan a2 = 105o. Sistem kristal ini terbagi
dalam 5 kelas, yaitu piramidal, rhombohedral, ditrigonal piramidal, trapezohedral dan
hexagonal skalenohedral.
1) Trigonal piramidal
2) Trigonal trapezohedral; dicirikan oleh termasuk ke dalam kelas ke 12 dengan
sistem simetri 32 memiliki 1 sumbu putar tiga dan 3 sumbu putar dua.
3) Ditrigonal piramidal; dicirikan oleh termasuk ke dalam kelas kristal ke 11 dengan
sifat simetri kristal 3m memiliki 1 sumbu putar tiga dan 3 bidang simetri
4) Ditrigonal skalenohedral; dicirikan pleh termasuk ke dalam kelas kristal ke 13,
dengan sifat simetri 3bar 2/m memiliki 1 bidang putar tiga, 3 bidang putar dua
dan 3 bidang simetri
5) Rombohedral dicirikan oleh bentuknya yang rhombis
Contoh mineral dengan sistem kristal trigonal adalah tourmaline dan cinabar
(Mondadori, Arlondo. 1977)
(5) Hexagonal
Sistem hexagonal sekilas nampak seperti sistem kristal trigonal sehingga dalam
beberapa buku acuan yang lain dijadikan satu sistem kristal dengan trigonal. Sistem
kristal ini dibedakan dengan trigonal karena memiliki 6 bidang kristal secara vertikal,
sedangkan trigonal memiliki 3 bidang kristal. Dapat dideskripsikan juga, bahwa
sistem kristal heksagonal mencakup pula kelas-kelas yang mencerminkan kelas sistem
kristal trigonal, dengan enam sisi bidang kristal. Sifat simetri dan penggambaran
sistem kristal heksagonal dan trigonal tidak sama dengan lima sistem kristal yang lain;
keduanya memiliki 4 titik perpotongan sumbu, sedangkan yang lain memiliki tiga titik
perpotongan sumbu. Sumbu-sumbu kristalnya dapat disebut sebagai sumbu a1, a2, a3
dan c. Perpotongannya simetri antar sumbu positif membentuk sudut 120o (Gambar
3.9)
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Gambar 3.9. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal hexagonal
Dalam penggambarannya, sistem kristal hexagonal harus digambarkan dengan
perbandingan sumbu a1:a2:a3:c = 1,5 : 1,5 : 2 : 3. Artinya, pada sumbu a1=a2 ditarik
garis dengan nilai 1,5, pada sumbu b ditarik garis dengan nilai 2, dan sumbu c ditarik
garis dengan nilai 3 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Sudut antara a1
dengan -b = 15o, sudut antara a2 dengan a3 = 15o, sudut antara sumbu a3 dengan c =
90o, sudut antara c dengan a1 dan c dengan a2 = 115o. Penggambaran dapat dilihat
pada Gambar 3.5 di bawah.
Sistem kristal hexagonal dapat dibagi menjadi 7 kelas, yaitu:
1) Hexagonal piramidal; dicirikan oleh termasuk ke dalam kelas ke 14 dengan sifat
simetri kristal 6, memiliki 1 sumbu putar enam.
2) Hexagonal bipramidal; termasuk ke dalam kelas ke-16, dengan sifat simetri 6/m
yang artinya memiliki 1 sumbu putar enam dan 1 bidang simetri.
3) Dihexagonal piramidal; termasuk ke dalam kelas ke-18, dengan sifat simetri 6mm
yang artinya memiliki 1 sumbu putar enam dan 6 bidang simetri
4) Dihexagonal dipiramidal; termasuk ke dalam kelas ke-20, dengan sifat simetri
6/m 2/m 2/m yang artinya memiliki 1 sumbu putar enam, 6 sumbu putar dua, 7
bidang simetri masing-masing berpotongan tegak lurus terhadap salah satu sumbu
rotasi dan satu pusat.
5) Trigonal dipiramidal; masuk dalam kelas ke-1, sifat simetri 6bar (ekuivalen
dengan 6/m), artinya memiliki 1 sumbu putar enam dan 1 bidang simetri
6) Ditrigonal dipiramidal; termasuk dalam kelas ke-17, dengan sifat simetri 6bar 2m,
artinya memiliki 1 sumbu putar enam, 3 sumbu putar dua, dan 4 bidang simetri
7) Hexagonal trapezohedral; termasuk ke dalam kelas ke-19, dengan sifat simetri 6 2
2 yang artinya memiliki 1 sumbu putar enam dan 6 sumbu putar dua
Contoh mineral dengan sistem kristal hexagonal adalah kuarsa, korundum, hematit,
kalsit, dolomit, apatit (Mondadori, 1977).
(6) Monoklin
Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari tiga sumbu yang
dimilikinya. Sumbu a tegak lurus terhadap sumbu n; n tegak lurus terhadap sumbu c,
tetapi sumbu c tidak tegak lurus terhadap sumbu a (Gambar 3.10). Ketiga sumbu
tersebut mempunyai panjang yang tidak sama, umumnya sumbu c yang paling
panjang dan sumbu b paling pendek. System Monoklin memiliki axial ratio
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(perbandingan sumbu) a ≠ b ≠ c dan memiliki sudut kristalografi α = β = 90˚ ≠ γ. Hal
ini berarti, sudut α dan β saling tegak lurus (90˚), sedangkan γ tidak tegak lurus
(miring).

Gambar 3.10. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal monoklin
Sistem Monoklin dibagi menjadi 3 kelas:
1) Sfenoidal, kelas ke-4 dengan sifat simetri kristal 2 memiliki 1 sumbu putar
2) Kubah, kelas ke 3 dengan sifat simetri m dan memiliki 1 bidang simetri
3) Prisma, kelas ke 5 dengan sifat simetri 2/m, memiliki sifat simetri 1 sumbu putar
dua dengan satu bidang simetri yang berpotongan tegak lurus
Contoh mineral dengan sistem kristal monoklin adalah azurit, malachite,
colemanite, gypsum, dan epidot (Pellant, 1992).
(7) Triklin
Sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri yang satu dengan yang lainnya tidak saling
tegak lurus dan panjang masing-masing sumbu tidak sama (Gambar 3.11). Pada
kondisi sebenarnya, sistem kristal triklin memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a
≠ b ≠ c, sudut kristalografi α = β ≠ γ ≠ 90˚sudut α, β dan γ tidak saling tegak lurus satu
dengan yang lainnya.

Gambar 3.11. Bentuk kristal dan penggambaran sistem kristal triklin
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Pada penggambarannya menggunakan perbandingan sumbu a : b : c = sembarang,
artinya tidak ada patokan. Sistem ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu pedial dan
pinakoidal. Sistem kristalnya adalah 1 atau 1bar, yang artinya hanya memiliki 1 pusat
simetri. Contoh mineral adalah albit, anorthit, labradorit, kaolinit, mikroklin dan
anortoklas, kyanit, oligoklas, todonit, pherthite, pectolit, amblygonute (Pellant, 1992).
3.3 Bentuk Kristal
Bentuk kristal dalam sistem kristalografi ditentukan dengan mengacu pada bentuk dasar
dari sifat simetrinya. Terdapat 4 bentuk dasar kristal, yaitu pinakoid, prisma, piramid, dan
dipiramid (Gambar 3.12). Dari keempat bentuk dasar tersebut, mengacu pada susunan kimia
unsur untuk kation dan anionnya, maka dapat dikelompokkan ke dalam 32 kelas kristal yang
tersebar dalam ke-7 sistem kristal, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Gambar 3.12. Bentuk dasar kristal, yaitu pedial, pinakoidal, kubah dan sfenoidal (atas) dan
turunannya prisma rombis, piramid rombis, dipiramid rombis dan disfenoid rombis (bawah)
Bentuk-bentuk kristal tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pada sumbu putar dan
sumbu lipatannya, yaitu:
1.

Prisma dengan 3, 4 dan 6 lipatan; artinya bentuk kristal ini memiliki nilai 3, 4 dan 6
ketika diputar dalam 360o. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal (nilai
putaran 3), tetragonal (nilai putaran 4) dan hexagonal (nilai putaran 6; Gambar 3.13).

Gambar 3.13. Bentuk kristal prismatik dengan lipatan 3 (trigonal dan ditrigonal), 4
(tetragonal) dan 6 (hexagonal)
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2.

Piramid dengan 3, 4 dan 6 lipatan; artinya bentuk kristal ini memiliki nilai 3, 4 dan 6
ketika diputar dalam 360o. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal (nilai
putaran 3), tetragonal (nilai putaran 4) dan hexagonal (nilai putaran 6; Gambar 3.14).

Gambar 3.14. Bentuk kristal piramid dengan lipatan 3 (trigonal dan ditrigonal), 4 (tetragonal
dan ditetragonal) dan 6 (hexagonal dan dihexagonal)
3.

Dipiramid dengan 3, 4 dan 6 lipatan; artinya bentuk kristal ini memiliki nilai 3, 4 dan 6
ketika diputar dalam 360o. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal (nilai
putaran 3), tetragonal (nilai putaran 4) dan hexagonal (nilai putaran 6; Gambar 3.15).

Gambar 3.15. Bentuk kristal dipiramid dengan lipatan 3 (trigonal dan ditrigonal), 4
(tetragonal) dan 6 (hexagonal)
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4.

Skalenohedron dan trapezohedron; bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal
(nilai putaran 3), tetragonal (nilai putaran 4) dan hexagonal (nilai putaran 6; Gambar
3.16).

Gambar 3.16. Bentuk kristal skaleohedron dan trapezohedron pada sistem kristal trigonal,
tetragonal dan hexagonal
5.

Tetartoidal, giroidal dan diploidal; bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal
isometris dengan nilai putaran 6 (Gambar 3.17)

Gambar 3.16. Bentuk kristal piritohedral, diploidal, tetartoidal dan giroidal pada sistem
kristal isometris
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6.

Hextetrahedral; bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai
putaran 6 (Gambar 3.18)

Gambar 3.18. Bentuk kristal hextetrahedral pada sistem kristal isometris
7.

Hexoktahedral; bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai
putaran 6 (Gambar 3.19)

Gambar 3.19. Bentuk kristal hexoktahedral pada sistem kristal isometris
3.4 Morfologi Kristal
Morfologi kristal dibentuk oleh bidang-bidang yang membatasi antara kristal yang satu
terhadap kristal yang lain dalam pertumbuhan mineral. Morfologi kristal menentukan bentuk
kristalnya, yang dapat menjelaskan bahwa mineral dapat tumbuh secara sempurna atau tidak,
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yang artinya, mineral tersebut terkristalisasi dengan mekanisme yang cepat (tidak sempurna)
atau lambat (secara sempurna). Mineral yang terkristalisasi secara sempurna akan
memberikan kenampakan euhedral, dengan tepian-tepian (morfologinya) yang sempurna,
sebaliknya mineral yang tak sempurna memiliki morfologi subhedral hingga anhedral, yang
artinya pertumbuhannya tidak sampai membentuk morfologi yang seharusnya.
Morfologi kristal diukur dengan mengacu pada sistem vektor kartesian; sumbu kristal
berfungsi sebagai garis bantu dalam menentukan posisi morfologi kristalnya (Gambar 3.20).
dalam hal ini, kristal disederhanakan dengan bentuk paling simetris, yaitu bola atau kubus,
sehingga terdapat tiga sumbu utama, yaitu sumbu x (secara lateral), sumbu y (secara vertikal)
dan sumbu z (secara horizontal). Morfologi kristal di dalam suatu bentuk kristal disimbolkan
dengan istilah INDEX MILLER. Indeks Miller dalam setiap bidang kristal ditentukan dengan
urutan panjang perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal a1, a2 dan a3 untuk sistem
kristal isometris, a, b dan c untuk sistem kristal ortorombik dan seterusnya. Pada Gambar
3.20 di bawah dapat dijelaskan bahwa suatu bidang telah memotong sumbu kristal pada
kedudukan 1 bagian pada sumbu a, 2 bagian pada sumbu b dan 1 bagian pada sumbu c; maka
dapat dituliskan Indeks Miller untuk bidang tersebut adalah (121) untuk urutan (a b c).

Gambar 3.20. Sumbu kristal yang dianalogkan dengan Koordinat Kartesian. Sumbu-sumbu
kristal disusun secara tiga dimensi sesuai dengan kedudukan vektor a, b dan c
Untuk memudahkan di dalam pendeskripsian Index Miller, baiklah kita tentukan setiap
sumbu dengan notasi yang berbeda, yaitu sumbu a untuk garis sumbu lateral, sumbu b untuk
garis sumbu horizontal dan sumbu c untuk garis sumbu vertikal. Contoh yang paling mudah
adalah kubus, karena kubus adalah bentuk kristal dari sistem kristal isometris dengan sifat
isometrinya yang sangat sempurna. Contoh mineral yang berada pada kelompok ini adalah
halit (NaCl). NaCl memiliki susunan atom kubik sebagaimana yang diilustrasikan pada
Gambar 3.14 (kiri) di bawah; terdiri atas 6 bidang kristal yang dapat disebut sebagai bidang
A, B, C, D, E dan F. Bidang A memotong sumbu c dan tidak memotong pada sumbu a dan
sumbu b. Bidang B memotong sumbu a dan sejajar dengan sumbu b dan sumbu c. Bidang C
memotong sumbu b negatif dan sejajar dengan sumbu a dan c. Bidang D memotong sumbu a
negatif dan sejajar dengan sumbu b dan c. Bidang E memotong sumbu b dan sejajar dengan
sumbu a dan c. Bidang F memotong sumbu c negatif dan sejajar dengan sumbu a dan b. Di
dalam penulisannya, suatu bidang jika memotong sumbu negatif maka dituliskan sebagai 𝑥̅ , x
adalah besaran nilai yang dipotong oleh bidang tersebut pada posisi negatif. Bidang A
dituliskan memiliki nilai Index Miller (001), Bidang B (100), Bidang C (01̅0), Bidang D
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(1̅00), Bidang E (100) dan Bidang F (001̅) (Gambar 3.21 kanan). Contoh yang lain pada
Gambar 3.22.

Gambar 3.21. Salah satu contoh penentuan Index Miller untuk sistem kristal isometris dengan
bentuk kristal kubus

Gambar 3.22. Index Miller pada beberapa bentuk kristal tetragonal, ortorombik (atas),
isometris (tengah) dan trigonal (bawah)
3.5 Proyeksi Stereografis
Telah disebutkan di atas bahwa kristal mineral memiliki sifat simetri kristal. Sifat simetri
kristal ditentukan dengan diproyeksikan secara stereografis. Simulasi pada proyeksi
stereografis ini dapat berguna ketika kita melakukan pemerian mineral dalam cara yang lain.
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Sebagai contoh adalah untuk mengetahui sifat kembaran pada aragonit (kelas kalsit).
Kembaran dapat diamati ketika mineral diputar melalui salah satu sumbu putarnya, sehingga
kita memperoleh arah pertumbuhan bersama dari mineral tersebut dengan mineral yang lain
(Gambar 3.23).

Gambar 3.23. Bidang kembaran aragonit yang dibentuk oleh pertumbuhan bersama (warna
pink dengan garis biru putus-putus)
Kembaran yang dapat diidentifikasi melalui proyeksi stereografi sifat simetri mineral
adalah (1) kembaran bidang yang ditentukan dari proyeksi refleksi, contoh struktur sisik-ikan
pada gipsum, models 102 dan 108, (2) kembaran sumbu (normal dan sejajar) yang dapat
diketahui ketika mineral diputar 180o, contoh kembaran kalsbad model 103, dan (3)
kembaran pusat jika dilakukan inversi. Sifat simetri kristal disimbolkan dalam bentuk
SIMBOL HERMAN-MAUGIN (Gambar 3.24-25). Parameter-parameter proyeksi
stereografis tersebut meliputi rotasi (diputar 360o), inversi (dibalik 360o), rotoinversi (putarbalik) dan refleksi (pencerminan).
1. Rotasi (r)
Sifat rotasi ditentukan dengan frekuensi bentuk kristal yang sama jika kristal diputar
dalam 360o. Kubus memiliki 4x bentuk yang sama ketika diputar 360o. Balok memiliki
2x bentuk yang sama ketika diputar 360o, dan handphone memiliki 1x bentuk yang sama
ketika diputar 360o.
2. Inversi (i)
Sifat inversi ditentukan dengan frekuensi bentuk kristal yang sama jika kristal diinversi
dalam 360o. Kubus memiliki 4x inversi bentuk yang sama ketika diinversi 360o untuk 4
arah inversi yang berbeda. Balok memiliki 2x bentuk yang sama ketika diinversi 360o
untuk 4 arah inversi yang berbeda, dan handphone memiliki 1x bentuk yang sama ketika
diinversi 360o untuk 4 arah inversi yang berbeda.
3. Roto-inversi (𝑖̅)
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Sifat rotoinversi ditentukan dengan frekuensi bentuk kristal yang sama jika kristal
diputar sambil diinversi dalam 360o. Kubus memiliki 6x bentuk yang sama ketika dirotoinversi 360o. Balok memiliki 2x bentuk yang sama ketika dirotoinversi 360o, dan
handphone memiliki 1x bentuk yang sama ketika dirotoinversi 360o.
4. Refleksi (m)
Sifat refleksi ditentukan dengan frekuensi bentuk kristal yang sama jika kristal
direfleksikan melalui bidang reflektor sejajar dengan tiap-tiap sumbunya. Kubus
memiliki 6 bentuk yang sama ketika ketika dipasang reflektor yang sejajar pada tiap-tiap
sumbunya. Balok memiliki 2x bentuk yang sama ketika dipasang reflektor yang sejajar
pada tiap-tiap sumbunya, dan handphone memiliki 1x bentuk yang sama ketika dipasang
reflektor yang sejajar dengan tiap-tiap sumbunya.

Gambar 3.24. Contoh notasi simbol Herman Maugin untuk sistem kristal isometris. Sistem isometris
memiliki simbol F4 atau 4mm, artinya memiliki 4 (kiri) dan tetragonal (kanan)

Gambar 3.24. Contoh notasi simbol Herman Mougin untuk sistem kristal trigonal (atas) dan
hexagonal (bawah)
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Contoh konkrit proyeksi stereografis untuk menampilkan bentuk kristal tiga dimensi menjadi dua
dimensi adalah kubus (isometris), ortorombik, monoklinik dan tetragonal dipiramidal (Gambar 3.25).
Kita telah ketahui bahwa sistem kristal isometris memiliki 4 sumbu putar yang dapat diproyeksikan
melalui bidang refleksi (cermin) yang memotong ketiga sumbu utamanya (A2, A3 dan A4), begitu
juga dengan sistem kristal ortorombik, yang memiliki 2 kali putaran yang dapat diproyeksikan. Secara
umum, salah satu sistem kristal tetragonal dicirikan oleh sumbu lipatan 4 yang perpendikular terhadap
bidang refleksi (cermin); empat bidang muka direfleksikan memotong bidang reflektor (cermin) untuk
membentuk bidang-bidang bayangan yang identik terhadap 4 bidang muka tersebut. Contoh
mineralnya adalah scheelite dan scapolite.

Isometris 4/m3̅2/m

Tetragonal 4/m

Gambar 3.25. Gambaran proyeksi stereografis tiga dimensi untuk sistem kristal isometris (kiri atas),
tetragonal (kanan atas), ortorombik (kiri bawah) dan monoklinik (kanan bawah).
Baiklah, kita ambil salah satu contohnya, yaitu sistem kristal isometris. Sistem kristal ini memiliki
bentukan yang paling mudah dideskripsi, begitu pula untuk diproyeksikan. Anggaplah kita akan
merepresentasikan gambaran 3D kristal ke dalam lembaran 2D, maka tentukanlah terlebih dahulu sifat
simetrinya sebagaimana yang nampak dalam gambar 3.25. Untuk sistem kristal isometris gunakan
gambar 3.25 kiri atas. Posisikan sumbu-sumbu kristal sejajar dengan sumbu-sumbu proyeksi bola,
dapat menggunakan salah satu stereografi Wulf Net atau Schmid Net atau Polar Equal Net (lihat
Gambar 3.26), maka bidang (001) diposisikan sejajar dangan arah N360oE, bidang (010) berada pada
arah N90oE, dan bidang (100) berada pada arah N240oE dip 30o. Begitu juga dengan bidang-bidang
berkedudukan negatif, yang terletak di sebaliknya. Cara menentukan latitude dan longitud dari setiap
kristal dapat dilihat pada Gambar 3.27 di bawah.
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(010)
Digunakan
sebagai
sumbu putar

Gambar 3.26. Proyeksikan kristal sejajar dengan posisi sumbu putar (010) atau sumbu a2
(horizontal)

Gambar 3.27. Penentuan latitud dan longitud suatu kristal untuk kemudian dilakukan pengeplotan
dalam lembaran stereografi Wulf Net, Schmid Net atau Polar Equal Net.

Bagian luar dari bola adalah proyeksi lengkungan dari bidang yang akan diproyeksikan.
Titik-titik yang dilakukan pengeplotan diposisikan berada pada sumbu-sumbu yang
berselingan dengan bola. Jadi, bidang-bidang dalam sistem kristal itu kini akan kita susun /
jumpai dalam bentuk titik-titik, namun masih dalam bentuk 3D (Gambar 3.28).
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Gambar 3.28. Proyeksi stereografis bidang-bidang muka kristal; kini kita dapat melihat bidang-bidang
muka tersebut sebagai suatu titik-titik

Cara ploting hasil proyeksi adalah gunakan Wulff Net, sebaiknya gunakanlah longitud r = 60o
dan latitu F = 30o. Proyeksi untuk bidang (010) terletak pada puncak bagian timur; gunakan F
= +30o searah dengan jarum jam searah koordinat sumbu x. Putar lembar kerja anda sehingga
tituk x berada pada garis lintang E-W (timur-barat). Plotkan r = 60o dari titik pusatnya.
Gambar 3.29 adalah mekanisme pengeplotan bidang-bidang muka kristal dalam suatu
proyeksi stereografis.

Gambar 3.29. Mekanisme pengeplotan bidang-bidang muka kristal dalam suatu proyeksi

stereografis
Titik-titik yang telah kita dapatkan, kemudian kita proyeksikan ke bidang horizontal (dengan
dip 0o). Titik-titik tersebut yang selanjutnya akan kita deskripsikan sebagai hasil akhir dari
proyeksi stereografis kristal tersebut (Gambar 3.30). Bidang dengan warna abu-abu adalah
bidang equatorial. Dari sini, maka kita akan melihat bahwa kristal 3D tersebut adalah titiktitik yang digambarkan dalam suatu lingkaran (lembaran kertas 2D), inilah yang disebut
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dengan proyeksi stereografis 2D. Hasil proyeksi tersebut dideskripsikan; yang mana titik-titik
yang menghubungkan sebagai suatu putaran (rotasi), titik-titik mana yang menghubungkan
suatu inversi dan titik-titik mana yang menggambarkan refleksi (Gambar 3.31).

Gambar 3.30. Titik-titik hasil proyeksi bidang-bidang kristal dari sistem kristal isometris yang telah
diproyeksikan pada bidang horizontal

Gambar 3.31. Titik-titik hasil proyeksi bidang-bidang kristal dari sistem kristal isometris yang telah
diproyeksikan pada bidang horizontal
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Jika kita juga akan melakukan pengeplotan operasional sifat simetri, kita dapat mengenali kelas
kristalnya melalui hasil proyeksi tersebut, maka:
1. Plot (110) dan kemudian plot (111) di antara (110) dan (001); (110)  (111) = 36.5o mulailah
dari langkah termudah
2. Bidang (111) harus berada di antara (110) dan (001) dan di antara bidang (100) dan bidang
(011) lalu silangkan keduanya melalui garis lengkung besar (111); rumus simetrinya dapat
dideskripsi sebagai 4/m 3 2/m (Gambar 3.32).

Gambar 3.32. Titik-titik hasil proyeksi sifat simetri kristal pada sistem kristal isometris

Latihan
1. Jelaskan dan gambarkan ada berapa sistem kristal dalam sistem kristalografi, jelaskan ciri-ciri
spesifiknya dan cara penggambarannya, serta sebutkan kelas kristal dan 4 contoh mineralnya
dari masing-masing sistem kristal!
2. Jelaskan, gambarkan dan berikan contoh aplikasi morfologi kristal untuk sistem kristal
ortorombik dan tetragonal!
3. Perikan dan proyeksikan untuk kelas kristal:
a. Tetragonal dipiramidal
b. Ditrigonal skalenohedron
c. Dodekahedron
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BAB 4 KLASIFIKASI MINERAL
Capaian Pembelajaran:
1. Mahasiswa memahami metode dalam melakukan klasifikasi mineral
2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan mineral-mineral: Mineral Silikat dan
Mineral Non-Silikat
3. Mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan pema-haman deret reaksi Bowen dg konsep solid solution pada seri mineral menerus dan tak
menerus
4. Mahasiswa mampu memerikan mineral berdasarkan sifat fisiknya:
a. Mahasiswa mampu memerikan mineral olivin dan membedakannya
dg mineral lain
b. Piroksen ortho dan Piroksen klino (nama, genetis, keterdapatan dan
sifat fisiknya)
c. Amfibol dry/ kering, Amfibol oxy / basah dan Nama spesies, genetis,
keterdapatan dan sifat fisiknya
d. Mika berlembar dan mika brittle
e. K-Feldspar, Kuarsa, Mineral Lempung dan Mineral Karbonat

Didasarkan atas komposisi kimianya, mineral dapat dikelompokkan ke dalam dua
kelompok besar, yaitu mineral silikat dan mineral non silikat. Mineral silikat adalah mineralmineral yang terbentuk dari ikatan kovalen silika dan oksida. Mineral non-silikat adalah
mineral-mineral yang memiliki komposisi non-silikat. Hampir seluruh isi Bab 4 ini disusun
dengan mengacu pada beberapa hasil publikasi ilmiah dalam bentuk buku dan tulisan ilmiah,
yaitu Dana (1813-1895), Dana & Ford (1941), Klein et al, (1999) dan Hibbard (2002). Fotofoto seluruh mineral bersumber dari Anonim (2018a; Anonim, 2018b dan Anonim, 2018c).
4.1 Mineral Silikat
Mineral silikat sangat melimpah di alam; lebih dari 90% litologi yang menyusun kerak
bumi tersusun atas kelompok mineral silikat. Mineral silikat paling banyak dijumpai sebagai
mineral primer, terbentuk dari hasil pembekuan magma atau yang berhubungan dengan proses
magmatisme, mineral hasil ubahan seperti mineral lempung dan mika serta mineral-mineral
hasil rekristalisasi mineral primer. Mineral silikat dapat dijumpai dalam batuan beku, batuan
gunung api dan batuan metamorf, beberapa kelompok mineral silikat juga dapat dijumpai
dalam batuan sedimen, seperti mineral lempung. Silikat sendiri adalah ikatan silika dan oksida;
ikatan kovalennya tersusun atas oksigen dan silikon dalam bangun tetrahedra, rantai tunggal,
rantai ganda atau dalam bentuk jejaring dan lembaran (Grotzinger & Jordan, 2014; Gambar
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4.1). Kelompok mineral silikat yang memiliki rumus bangun kristal tetrahedra, dapat diartikan
sebagai setiap atom silikon yang berada pada ikatan kovalen mineral silikat (SiO4) memiliki
empat atom oksigen dengan ikatan tetrahedral, yang dapat dijumpai dalam ikatan rantai
tunggal, ganda, lembaran atau jejaring.

Gambar 4.1. Struktur ikatan tetrahedra mineral silikat (SiO4) dengan susunan tetraheral
terisolasi, ikatan tunggal, ikatan ganda, dan lembaran (sumber: Grotzinger & Jordan, 2014)
Dalam deret reaksi Bowen (Bowen, 1956), kita mengenal deret menerus (continous form)
dan deret tak-menerus (uncontinous form). Deret menerus ini adalah semua runtunan
plagioklas, yang terdiri atas anortit, biownit, labradorit, andesin, oligoklas dan albit. Deret takmenerus adalah kelompok olivin, kelompok piroksen, kelompok amfibol, dan kelompok biotit.
Kedua deret tersebut selanjutnya akan menjadi satu deret yang terdiri atas K-feldspar, muskovit
dan kuarsa (Gambar 4.2).

Gambar 4.2. Deret reaksi Bowen yang
menunjukkan adanya deret menerus dan deret tak
menerus (Bowen, 1956)
4.1.1 Olivin ((A2+)2SiO4)
Olivin merupakan salah satu kelompok mineral silikat yang terletak paling atas di deret
tak menerus pada Bowen Reaction Series. Mineral ini terbentuk pada suhu dan tekanan paling
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tinggi dalam proses kristalisasi magma. Secara umum, olivin terdiri atas tiga jenis yang utama,
yang terdapat pada kelompok batuan plutonik, vulkanik dan sekunder. Mineral hasil
pembekuan magma pluton adalah forsterit (Mg2SiO4), fayalit (Fe2SiO4), tefroit (Mn2SiO4),
Liebenbergit (Ni2SiO4), Co-olivin (Co2SiO4), Ca-olivin (Ca2SiO4), monticelit (CaMgSiO4),
kirschstenit (CaFeSiO4) dan glaukokroit (CaMnSiO4) (Gambar 4.3; Dana, 1885; Dana, 1887;
dan Dana, 1941); ciri umumnya:
• Warna: hijau terang-hijau pucat kekuningan, tak berwarna (forsterit), coklat kehijauanhitam (fayalit).
• Kilap: lilin.
• Transparency: Crystals: transparent hingga translucent.
• Sistem kristal: ortorombik; 2/m 2/m 2/m.
• Bentuk kristal: tabular pipih – botol/kotak, jarang sempurna. Biasanya dijumpai sebagai
butiran dalam grovel aluvial dan granular xenoliths dalam batuan vulkanik kaya Mg dan
massif.
• Jarang dijumpai kembaran.
• Belahan: biasanya tidak ada, kalau ada pada kedudukan 90o namun tidak jelas, lebih jelas
pada fayalite.
• Pecahan: konkoidal.
• Kekerasan : 6.5 - 7.
• Berat jenis: ~3.2 pada forsterit - 4.3 pada fayalite (mineral non-metallik).
• Cerat : putih.
• Ciri lain: Index refraksi 1.64 - 1.70 dan memiliki refraksi doble.
• Mineral asosiasi: diopsid, spinel, feldspar plagioklas, chromit, hornblend, serpentin,
meteorit iron-nikel dan augit.
• Dijumpai di Zagbargad Island in the Red Sea off the coast of Egypt; Mogok, Myanmar
(formerly known as Burma); South Africa; Ural Mountains, Russia; Kohistan, Pakistan;
Norway; Sweden; France; Minas Gerais, Brazil; Eifel, Germany; Chihuahua, Mexico;
Ethiopia; Victoria, Australia; China and Salt Lake Crater, Oahu, Hawaii; North Carolina;
New Mexico and Peridot Mesa, San Carlos Apache Reservation, Gila County, Arizona,
USA.
• Indikator terbaik dalam pengenalan di lapangan adalah warna, kekerasan, batuan beku
mafik atau di lingkungan geologi termetamorfose (biasanya ditunjukkan memiliki
belahan dan yang bagus dan densitas yang lebih tinggi).
Varian olivin yang lain adalah montiselit, tefroit, glaukokroit dan liebenbergit. Monteselit
dijumpai sebagai mineral asesoris utamanya sebagai nodul dalam lapisan mantel atas
(asteosfer). Monteselit suka terjebak dalam batuan plastis, akan muncul ke permukaan ketika
terjadi pengangkatan hebat, hingga mengangkat bagian dalam bumi (dari kedalaman >50km).
Tefroit dan glaukokroit dapat dijumpai dalam batuan vulkanik silisik dan Mn skarns,
sedangkan liebenbergit dijumpai sebagai mineral sekunder Ni, misalnya dalam serpentinit.
Secara genetis, kristalisasi olivin dipengaruhi oleh keberadaan kation-kation Mn, Fe, dan
Mg dalam larutan silikat rendah Si, yang juga kation ini dapat digantikan oleh Ni, Ca, Co dan
Al (Gambar 4.4; Dana, 1813-1895).
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Gambar 4.3. Fayalit (atas; hijau terang kiri biasanya pada batuan beku plutonik felsik)
forsterit (bawah kiri) dan chryzolit (bawah kanan; biasanya sebagai mineral sekunder
pada batuan vulkanik) (sumber foto: Anonim (2018c)),

Gambar 4.4. Solid solution untuk pembentukan mineral olivin (Dana, 1885)
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Sifat umum mineral olivin dijelaskan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Sifat umum mineral olivin (Dana, 1887)
Ciri umum
Warna dan
pleokroisme
Relief dan indeks
refraksi

Birefringence
warna
interferensi
Interferensi optis
Komposisi
Dijumpai dalam

Belahan
Kembaran
Orientasi optis
Alterasi (hasil
ubahannya)
Pembeda mineral
Bentuk

Keterangan
Umumnya tidak berwarna, jika memiliki komposisi Fe tinggi maka akan berwarna
lebih gelap dan non pleokroik
Relief tinggi -refraksi positif
nα = 1.636-1.827
nβ = 1.651-1.869
nγ = 1.669-1.879
0.033-0.052
orde III atau lebih tinggi
Biaxial: positif atau negatif, 46-98°
Kation Fe atau Mg sering digantikan oleh Mn, Zn, Ca, Ni, Cr atau Al
Fo (kaya:Mg) dalam batuan karbonat termetamorfose, olivin Fe-Mg menengah dalam
batuan beku mafik dan ultramafik, olivin kaya-Fe juga dapat dijumpai dalam batuan
felsik.
Tidak memiliki belahan
Tidak umum dijumpai
Butiran memanjang dengan pemadaman paralel, kadang length fast atau length rendah
Umumnya dapat terubah menjadi idingsit, klorophaeit, dan serpentin. Perkembangan
alterasi biasanya berawal dari tepiannya hingga sepanjang rekahannya (jika pecah)
Birefringence: tinggi, tidak punya belahan, dan hasil alterasinya.
Umumnya dalam bentuk butiran anhedral atau kumpulan butiran dalam batuan intrusif
dan metamorf. Dalam batuan vulkanik biasanya berbentuk butiran memanjang yang
simetris

4.1.2 Piroksen
Kelompok mineral piroksen merupakan salah satu dari mineral inosilicates deret tunggal
yang memiliki komposisi -Si2O6. Kation yang mengikatnya terdiri atas magnesium (Mg), besi
(Fe) dan kalsium (Ca) yang nantinya akan menentukan komposisi dasar ikatannya. Dalam
pertumbuhannya, mineral ini terdiri atas dua kelompok besar, yaitu ortopiroksen (miskin Ca)
dan klino-piroksen (kaya Ca). Mineral yang miskin Ca, artinya kaya akan Fe dan / atau Mg;
sedangkan mineral yang kaya Ca di dalamnya dapat mengandung Fe atau Mg (Klein & Hurlbut,
1985). Gambar 4.5 menjelaskan solid solution mineral piroksen sehingga membentuk dua
kelompok besar mineral tersebut. Karena keduanya memiliki komposisi yang berbeda, maka
berbeda pula sifat optis dan fisiknya. Secara umum di lapangan, ortopiroksen dicirikan oleh
bentuknya ortorombik dan klinopiroksen berbentuk kristal monoklinik.

Gambar 4.5. Solid solution
kristalisasi mineral piroksen, yang
membentuk klinopiroksen (atas) dan
ortopiroksen (bawah) (Klein &
Hurlbut, 1985)
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1) Ortho-piroksen
Rumus umum ortopiroksen adalah (Mg,Fe)2Si2O6. Ortopiroksen biasanya terdapat
dalam batuan plutonik bersama-sama dengan olivin fayalit. Ortopiroksen juga dapat
dijumpai pada batuan vulkanik ultrabasa, seperti yang terdapat pada basalt ultra basa
hasil dari aktivitas gunung api hotspot dengan tipe magma toleiit dan pada mid oceanic
ridge basalt membentuk tekstur ofitik.
1. Hipersthen (Silikat Fe-Mg)
2. Donpeacorite (MgMn)MgSi2O6
3. Enstatit (Mg2Si2O6)
4. Ferrosilit (Fe2Si2O6)
5. Nchwaningit (Hydrated Manganese Silicate)
Ortopiroksen dapat diwakili oleh 2 kelompok besar anggotanya yaitu enstatit
(Mg2SiO3) dan ortoferrosilit (Fe2SiO3). Anggotanya yang lain adalah turunan dari
percampuran / gabungan dari kedua jenis mineral itu, yang dapat dilihat dari solid
solution ortopiroksen (Gambar 4.6). Komposisi kimia mineral jelas akan menentukan
komponen sifat optiknya.

Gambar 4.6. Solid solution untuk mineral ortopiroksen dari En100 ke En0 (Klein &
Hurlbut, 1985)
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Secara umum, ortopiroksen dicirikan oleh (Dana, 1887):
Warna: hitam kehijauan dengan bentuk kristal prismatik panjang ortorombik, memiliki
sumbu kristal yang tidak sama panjang dan saling tegak lurus berada pada sumbu
indikatriknya, pleokroisme lemah: pada En100 tidak berwarna, namun dengan adanya
penambahan Fe, maka dimungkinkan dapat berwarna-warni, sebagai contoh adalah:
– X = pink, coklat, pale yelrendah
– Y = light coklat, yelrendah, pinkish yelrendah
– Z = light green, abu-abu-green
Belahan dan pecahan: bagian yang dipotong sejajar dengan sumbu-c menunjukkan
belahan tunggal sejajar, maka ketika belahan sejajar dengan kutub bawah warnanya
hijau, ketika belahan tegak lurus terhadap kutub bawah warnanya merah muda. Bagian
yang dipotong tegak lurus terhadap sumbu c-akan menunjukkan dua pecahan yang
bertemu di 90° (Klein et al., 1999; Gambar 4.7).

Gambar 4.7. Sifat belahan pada mineral ortopiroksen, belahan 2 arah yang saling tegaklurus, baik dipotong memotong sumbu c maupun diagonal sumbu c (Klein et al., 1999)
Bentuk Crystal:
•
•

Euhedral umumnya membentuk prismatik pendek
Bagian basal (yang tegak lurus terhadap sumbu c) memiliki empat atau delapan sisi
dengan pecahan 2 arah membentuk sudut 90°

Keterdapatan:
• Ortopiroksen sering teralterasi menjadi serpentin, talk, dan amfibol berbutir halus
(actinolit)
• Terdapat pada:
– Ortopiroksen kaya-Mg umumnya dijumpai dalam batuan mafik (gabro, norit,
lherzolit, harsburgit, websterit dan lain-lain).
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– Ortopiroksen kaya-Fe umumnya ditemukan dalam batuan beku yang
mengandung silika lebih tinggi (contoh: diorit, andesit dan syenit)
– Ortopiroksen derajad tinggi terdapat dalam batuan metamorf
2) Klino-piroksen
Mineral utama yang mewakili kelompok mineral klino-piroksen adalah wollastonit
(Ca2Si2O6), diopsid (CaMgSi2O6) dan hedenbergit (CaFeSi2O6). Dari ketiga mineral
tersebut, kation Ca digantikan oleh Na, Li dan Al, sedangkan Mg atau Fe digantikan
oleh Mn, Cr, Co, Zn dan Al membentuk mineral-mineral turunannya. Dalam
perkembangan selanjutnya, mineral klinopiroksen dapat terubah menjadi mineral
klinopiroksen yang lain dengan penggantian kation-kation Ca, Fe dan Mg oleh Na dan
Al (Gambar 4.9). Kelompok mineral klinopiroksen terdiri atas:
1. Aegirin (Sodium Iron Silicate)
2. Augit (Calcium Sodium Magnesium Iron Aluminium Silicate)
3. Clinoenstatit (Magnesium Silicate)
4. Diopsid (Calcium Magnesium Silicate, CaMgSi2O6)
5. Esseneit (Calcium Iron Aluminium Silicate)
6. Hedenbergit (Calcium Iron Silicate)
7. Jadeit (Sodium Aluminium Silicate)
8. Jervisite (Sodium Calcium Iron Scandium Magnesium Silicate)
9. Johannsenite (Calcium Manganese Silicate)
10. Kanoit (Manganese Magnesium Silicate)
11. Kosmochlor (Sodium Chromium Silicate)
12. Namansilite (Sodium Manganese Silicate)
13. Natalyite (Sodium Vanadium Chromium Silicate)
14. Omphacit (Calcium Sodium Magnesium Iron Aluminium Silicate)
15. Petedunnite (Calcium Zinc Manganese Iron Magnesium Silicate)
16. Pigeonit (Calcium Magnesium Iron Silicate)
17. Spodumen (Lithium Aluminium Silicate)

Gambar 4.8. Keterdapatan mineral orto-piroksen dan klinopiroksen beserta
asosiasinya (Klein et al., 1999)
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Gambar 4.9. Diagram solid solution untuk kristalisasi mineral klinopiroksen (Klein et al.,
1999)
1. Aegirin (NaFeSi2O6)
Aegirin adalah anggota mineral klino-piroksen inosilikat, seri aegirin-augit, Fe
hadir sebagai Fe3+. Pada aegirin-augit: Na digantikan oleh Ca dengan Fe2+ dan
Mg menggantikan Fe3+. Jika Fe3+ digantikan oleh Al, maka disebut akmit.
Aegirin dicirikan oleh perawakan berserat, berwarna hijau, prismatik panjang
monoklinik, kilap kaca dengan belahan sempurna, kekerasan 5-6 dan berat jenis
3,2-3,4. Secara umum memiliki formula NaFe3+[ Si2O6], klasifikasi Strunz
(09.DA.25), (Gambar 4.10; Tabel 4.2) dengan sistem simetri kristal monoklinik
2/m, serta unit cell-nya a = 9.658 Å, b = 8.795 Å, c = 5.294 Å, β = 107.42°;
Z=4. Sifat fisik aegirin dijelaskan pada Tabel 4.2.

Gambar 4.10. Kenampakan fisik aegirin pada pengamatan megaskopis,
dicirikan oleh warna hitam dengan kilap kaca, memiliki belahan sempurna dan
berbentuk prismatik panjang monoklinik (Anonim (2018c))
Tabel 4.2. Sifat fisik aegirine (Dana, 1987)
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap

Hijau gelap, hitam kehijauan
Prismatik (umum), memancar asikular, fibrous, dan konkresi radial
Monoklinik; prismatik
Kembaran sederhana dan lamellar pada 100}
Bagus pada {110}, (110) ^ (110) ≈87°; sebagian pada {100}
Uneven
Brittle
6
Lilin hingga resin lemah
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Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indek bias
Birefringence
Pleokroisme
Sudut 2V
Dispersi

Abu-abu kehijauan
Translucent hingga opak
3.50 - 3.60
Biaxial (-)
nα = 1.720 - 1.778 nβ = 1.740 - 1.819 nγ = 1.757 - 1.839
δ = 0.037 - 0.061
X = hijau zamrud, hijau tua; Y = hijau daun, hijau tua, kuning; Z =
hijau kecoklatan, hijau, coklat kekuningan, kuning
Terukur pada: 60° - 90°, terhitung pada: 68° - 84°
Menengah – kuat r > v

Aegirin umumnya terdapat pada batuan beku alkali nefelin syenit, karbonatit dan
pegmatit; sering juga berada pada sekis, gneiss, dan biji besi; facies blueschist, dan
natrium metasomatisme pada granulit, atau sebagai mineral autigenik pada serpih dan
napal. Aegirin dapat hadir bersama-sama dengan K-feldspar: nefelin, riebeckite,
arfvedsonit, aenigmatit, astrofillit, katapleiit, eudialit, serandit dan apofillit. Mineral
ini disebut juga akmit mengacu pada bentuknya yang runcing.
2. Augit ((Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6)
Augit (Gambar 4.11) dijumpai sebagai mineral inosilicate rantai tunggal dengan bentuk
kristal prismatik monoklinik, belahan dua arah membentuk sudut hampir 90o. Mineral
ini juga beranggotakan diopsid dan hedenbergit. Secara ekonomi sebagai sumber Al,
Ti, dan Na. Ca dalam augit adalah fungsi dari perubahan suhu dan tekanan sehingga
dapat dipakai untuk merekonstruksi suhu kristalisasi. Pada suhu yang lebih rendah,
augit menyisip pada pigeonite dan / atau orthopyroxene. Sifat umum augit dapat dilihat
pada Tabel 4.3 di bawah.

Gambar 4.11. Contoh setangan mineral augit berwarna coklat (kiri) dan hitam (kanan;
Anonim (2018c))
Tabel 4.3. Sifat fisik augit (Dana, 1887)
Formula
Kelas Strunz
Simetri kristal
Unit cell
Warna
Perawakan
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan
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(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6
09.DA.15
Monoklinik prismatik, H-M symbol: (2/m) Space group: C 2/c
a = 9.699 Å, b = 8.844 Å, c = 5.272 Å; β = 106.97°; Z=4
Hitam, coklat, kehijauan, violet-coklat; tak-berwarna – abu-abu
Umumnya prismatik, acicular, skeletal, dendritik
Sederhana atau polisintetik pada {100} dan {001}
87°{110} baik antara {110} dan {110}; dan pada {100} dan {010}
Uneven-konkoidal
brittle
5.5 - 6

Kilap
Cerat
Diaphaneitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroismee

Lilin, resinous dan tanah
Kehijauan -putih
Transparent - opaque
3.19 - 3.56
Biaxial (+)
nα = 1.680 - 1.735, nβ = 1.684 - 1.741, nγ = 1.706 - 1.774
δ = 0.026 - 0.039
X = hijau pucat, coklat pucat, hijau, kuning kehijauan; Y = coklat
pucat, hijau-kuning, violet; Z = hijau, hijau abuan, violet

Augit dijumpai sebagai penyusun utama batuan beku mafik (gabro, basalt dan
ultrabasa) dan batuan metamorf suhu tinggi (granulit dan biji besi). Mineral ini hadir
bersama-sama dengan ortoklas, sanidin, labradorit, olivin, leusit, amfibol dan piroksen
lain. Secara fisik dicirikan oleh sebagian besar sangat mengkilap (terutama yang
transparan) dan kusam (untuk yang hitam, hijau tua dan coklat). Di India, augit
transparan sering berpola dendritik dan digunakan sebagai permata, dikenal “Shajar”.
3. Diopsid (MgCaSi2O6)
Diopsid terbentuk dalam seri solid solution lengkap dengan hedenbergit dan augit, dan
secara parsial dengan ortopiroksen dan pigeonit. Diopsid dicirikan oleh tidak berwarna
hingga hijau pucat, bentuk kristal prismatik monoklinik; belahan dua arah membentuk
sudut 87 dan 93 ° khas pada klinopiroksen; Kekerasan pada skala Mohs 6 dan Vickers
7,7 GPa pada beban gaya 0,98 N, dan specific gravity 3,25 - 3.55. Warna: transparent translucent dengan indeks bias nα=1.663–1.699, nβ=1.671–1.705, and nγ=1.693–1.728.
sudut optis 58° - 63° (Dana, 1887; 1941).
Diopsid dapat ditemukan pada batuan beku ultrabasa (kimberlit/peridotit), basalt olivin
dan andesit, skarns (dolomit kaya silika), dan mineral penyusun mantel bumi, seperti
xenolith peridotit, kimberlit dan basalt alkali. Rasio Ca/(Ca+Mg+Fe) dalam diopsid
tidak stabil pd suhu di atas 900°C, sehingga dapat dipakai sebagai mineral penunjuk
dalam rekonstruksi suhu kristalisasi (dalam mantel bumi). Diopsid-Cr
((Ca,Na,Mg,Fe,Cr)2(Si,Al)2O6) dan bijih logam lainnya merupakan konstituen utama
pada xenolith peridotit di dekat pipa kimberlit, sehingga diopsid-Cr dikenal sebagai
mineral indikator dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya geologi prospek berlian.
Diopsid utamanya terdapat pada gugusan batuan serpentinit dan kimberlit yang
berhubungan dengan bijih Fe, dan dalam anthill dan konglomerasi diopsid chromian.
Native diopsid telah dimanfaatkan sebagai batu permata (Gambar 4.12). Sifat umum
diopsid dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

Gambar 4.12. Diopsid (paling kiri dan tengah) dan diopsid (warna kehijauan) yang hadir
bersama-sama dengan garnet (Anonim (2018c))
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Tabel 4.4. Sifat fisik diopsid (Dana, 1887)
Formula
Simetri kristal
Unit sell
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Spesifik graviti
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Sudut 2V
Dispersi
Titik leleh

MgCaSi2O6
Prismatik, 2/m monoklinik
a = 9,746Ao, b= 8,899 Ao
Hijau terang - hijau gelap, terkadang biru, tak-berwarna, putih/abu-abu
Prismatik pendek, kadang-kadang granular, kolumnar atau masif
Monoklinik
Sederhana atau multiple pada (100) dan (001)
Tidak ada / baik pada (110)
Irreguler / uneven atau konkoidal
Brittle
5,5-6,5
Kaca atau dull
Putih
3,278
Biaxial (+)
nα = 1.663 - 1.699, nβ = 1.671 - 1.705, nγ = 1.693 - 1.728
δ = 0.030
Terukur pada 58o – 63o
Lemah hingga tidak ada, r>v
1391oC

4. Hedenbergite (CaFeSi2O6)
Hedenbergit adalah anggota mineral klinopiroksen yang kaya akan Fe dengan bentuk
kristal monoklinik (Gambar 4.13). Ciri khas dari mineral ini adalah warnanya yang
coklat kehijauan atau hijau kecoklatan agak kemerahan karena kandungan Fe-nya yang
tinggi. Mineral ini dijumpai pada batuan metamorfik kontak seperti pada sekis hijau
dan gneis, kadang-kadang juga dijumpai dalam bentuk kumpulan pada zona intrusif
membentuk xenolit dalam batuan beku pluton diorit atau gabro, makanya kaya akan Fe.
Mineral ini unik karena dapat juga ditemukan dalam chondrit dan skarn (yaitu batuan
metamorf Ca-silikat). Ciri fisiknya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Gambar 4.13. Mineral hedenbergit dalam bentuk skarn (kiri), berbentuk prismatik
monoklinik (tengah), hadir bersama-sama dengan garnet andradit (Cyclades, kanan;
Anonim (2018c))
Tabel 4.5. Sifat fisik hedenbergit (Dana, 1887; 1941)
Formula
Simetri kristal
Unit sell
Warna
Perawakan
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CaFeSi2O6
Prismatik, 2/m monoklinik
a = 9,746Ao, b= 8,899 Ao
Hijau kecoklatan, hitam
Prismatik pendek, kadang-kadang granular, kolumnar atau masif

Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Spesifik graviti
Diafanitas
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
Sudut 2V
Dispersi

Monoklinik
Sederhana atau multiple pada (100) dan (001)
Baik pada (110)
Irreguler
Brittle
5,5-6,5
Kaca atau dull
Putih, abu-abu
3,56
Transparant, opak
Biaxial (+)
nα = 1.699-1.739, nβ = 1.705-1.745, nγ = 1.728-1.757
δ = 0.029
Lemah
Terukur pada 58o – 63o
Kuat, r>v

Orientasi mineral dijumpai dapat sejajar pada sumbu C dan kadang-kadang juga berada
tegak lurus terhadap sumbu C. Elastisitas polyhedron hedenbergit ditentukan oleh nama
kation pusatnya, misalnya Ca atau Fe, makin panjang rantai ikatan kation dan anionnya
makin kompak dan padat susunan kristal mineralnya.
Hedenbergit terbentuk di dalam mantel bumi hingga zona transisi (batas Guttenberg),
sehingga sering dijumpai dalam batuan plutonik ultrabasa, seperti kimberlit, gabro dan
peridotit. Selain itu, hedenbergit juga dapat dijumpai dalam chondrit; meteorit yang
mengalami sedikit peleburan atau terdiferensiasi (brumur 4,56 milyar tahun lalu) lalu jatuh
ke bumi. Dalam chondrit, hedenbergit memiliki warna hijau sangat gelap hingga hitam
kecoklatan, contoh: pada chondrit dalam meteorit Allende; hedenbergite ditemukan sebagai
mineral sekunder fase silikat kaya Ca bersama-sama dengan sodalit dan nefelin dalam
chondule. Kimura dan Ikeda (1995) berpendapat bahwa hedenbergit terbentuk ketika CaO
dan SiO2 melepaskan diri dari plagioklas membentuk sodalit dan nefelin.
Hedenbergite dapat ditemukan dalam skarns, yaitu batuan metamorf yang terbentuk oleh
perubahan kimia dari mineral asal akibat alterasi hidrotermal, yang terbentuk oleh reaksi
kimia yang sangat lanjut antar batuan yang berdekatan. Sebagai contoh adalah alterasi
klinopiroksen (kaya Ca) dan plagioklas dalam andesit dengan batugamping bioklastik yang
berperan sebagai batuan dasar dalam lingkungan gunung api.
5. Jadeit (NaAlSi2O6)
Jadeit terbentuk dalam solid solution yang sama bersama-sama dengan augit dan
diopsid (kaya-CaMg), aegirin (NaFe), dan kosmochlor (NaCr). Jadeite dibentuk dalam
batuan metamorf di bawah tekanan tinggi dan kondisi suhu yang relatif rendah. Pada
tekanan yang tinggi, albit dapat terubah menjadi jadeit bersama-sama dengan kuarsa.
Mineral terkait dengan jadeite adalah glaukofan, lawsonit, muskovit, aragonit,
serpentin dan kuarsa. Secara fisik, perawakan jadeit mirip dengan albit (NaAlSi3O8,
berat jenis 2,6), namun albit jauh lebih kecil dibandingkan dengan jadeit. Batuan yang
kaya akan jadeit dan augit dikenal sebagai omphacit.
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Gambar 4.14. Contoh setangan jadeit (batu giok) dan jadeit yang telah dibentuk menjadi
batu pahat dan alat batu yang lain pada jaman prasejarah (Anonim (2018c))
Jadeitit tahan terhadap pelapukan, dan dibentuk dalam lingkungan kaya serpentin di
berbagai lingkungan geologi. Jadeit (sebagai batu giok) juga diyakini dapat berfungsi
sebagai obat untuk batu ginjal, dicirikan oleh bentuk prismatik pendek monoklinik,
kekerasan 6,5-7 tergantung pada komposisinya, padat, dan specific gravity 3,4 (lihat
Tabel 4.6). Batuan dengan komposisi jadeit disebut jadeitit yang terbentuk pada zona
subduksi, keberadaannya berkaitan dengan serpentinit.
Tabel 4.6. Sifat fisik jadeit (Dana, 1941; Klein et.al., 1999)
Formula
Simetri kristal
Unit sell
Warna

Perawakan
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Spesifik graviti
Kilap ketika diasah
Diafanitas
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
Sudut 2V
Dispersi

CaFeSi2O6
Prismatik, 2/m monoklinik
a = 9,746Ao, b= 8,899 Ao
Hijau apel, hijau zamrud, hijau kebiruan, hijau cerah, putih
kehijauan, putih, kadang-kadang hijau bintik-bintik, dalam sayatan
tipis tidak berwarna. Sering juga dijumpai dalam bentuk kumpulan
Umumnya masif, menyerabut, granular atau prismatik (jarang)
Tunggal dan lamellar pada (100) dan (001)
Baik pada (110)
Splinterry
Brittle
6,5-7
Lilin, mutiara pada belahannya
Putih
3,24-3,43
Lilin-greasy
Translucent
Biaxial (+)
nα = 1.654-1.673, nβ = 1.659-1.679, nγ = 1.667-1.693
δ = 0.013-0.020
Lemah
Terukur pada 58o – 63o
Sedang-Kuat, r>v

Keterdapatan:
• Warna jadeit biasanya putih pucat sampai hijau apel, pada giok hijau tua, tetapi juga
bisa biru-hijau (seperti giok yang baru-baru ini ditemukan kembali "Olmec Biru"),
merah muda, lavender, dan banyak warna langka lainnya.
• Giok juga dapat dijumpai dalam bentuk kloromelanit (giok berwarna hijau sangat
gelap -hitam). Warnanya tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya elemen
seperti kromium dan besi.
• Variasi warna dan penembusan sering ditemukan bahkan dalam spesimen tunggal.
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•

Jadeit yang telah dilaporkan berasal dari California; Myanmar; Selandia Baru;
Guatemala; Itoigawa; Kazakhstan; Rusia; Kolombia; Italia dan Turkestan.

6. Pigeonit (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe)Si2O6
Pigeonit memiliki komponen kation Ca dengan fraksi yang bervariasi dari 5% - 25%,
dengan Fe dan Mg. Kristal pigeonit memiliki bentuk prismatik dalam sistem
monoklinik sepeti pada augit. Pigeonit tidak stabil pada suhu rendah, jika dibandingkan
dengan augit dan mineral ortopiroksen. Batas bawah kristalisasi pigeonit ini dijumpai
pada suhu 900oC, namun hal itu juga tergantung pada konsentrasi rasio Fe/Mg yang
terkandung dalam larutan. Makin tinggi Mg, maka makin tinggi suhu pembekuannya.
Pigeonit dapat dijumpai dalam batuan beku, sehingga secara tidak langsung sangat
dipengaruhi oleh komponen air dalam magma. pigeonit dapat dijumpai sebagai fenokris
dalam batuan vulkanik dan sebagai komponen kristal dalam meteorit (utamanya dari
Mars dan Bulan). Dalam batuan beku yang membeku secara perlahan, pigeonit jarang
dijumpai, tetapi secara tekstural kadang-kadang dapat hadir bersama-sama dengan
ortopiroksen dan augit, yang dapat diamati dalam ukuran yang sangat halus (secara
mikroskopis; Gambar 4.15). Mineral ini dijumpai di tepian Lake Superior's - Pigeon
Point, Minnesota, pada tahun 1900an, itulah sebabnya dinamakan pigeonit (Dana,
1941). Ciri fisiknya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Gambar 4.15. Kenampakan pigeonit pada nikol silang pengamatan mikroskopis
Tabel 4.7. Sifat fisik pigeonit (Dana, 1941; Klein et al., 1999)
Formula
Simetri kristal
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Spesifik graviti
Diafanitas
Sifat optis
Indeks bias

(Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe)Si2O6
Prismatik, 2/m monoklinik
Coklat, coklat kehijauan sampai hitam
Prismatik berdiameter 1cm, granular-masif
Monoklinik
Sederhana atau multiple pada (100) atau (001)
Baik pada (110), (110) ^ (110) ~87°
Konkoidal
Brittle
6
Lilin atau dull
Putih, abu-abu
3,17-3,46
Semi-transparant
Biaxial (+)
nα = 1.683-1.722, nβ = 1.684 - 1.722 nγ = 1.704 - 1.752
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Birefringence
Pleokroisme

Sudut 2V
Dispersi

δ = 0.021 - 0.030
Lemah -menengah; X: tak berwarna, hijau pucat, coklat; Y: coklat
pucat, hijau pucat kecoklatan, pink kecoklatan; Z: tak berwarna,
hijau pucat dan kuning pucat
Terukur pada 0o – 30o
Lemah hingga tidak ada

7. Spodumen (LiAl(SiO3)2)
Spodumen disebut lithium aluminium inosilicate, dikenal sebagai sumber lithium,
dicirikan oleh tidak berwarna hingga kekuningan, keunguan atau lilac kunzite (Gambar
4.16), hijau kekuningan atau hijau zamrud, bentuk kristal prismatik, dengan ukuran
yang sangat besar. Diameter kristal tunggal dapat mencapai 14,3 m (47 kaki)
sebagaimana yang dijumpai di Black Hills-South Dakota, Amerika. Mineral ini
terbentuk secara normal pada suhu rendah, dari α-spodumen dalam sistem kristal
monoklinik, dimana suhu tinggi dijumpai pada kristalisasi β-spodumen dalam kristal
bersistem tetragonal. Secara normal, α-spodumen dapat berubah menjadi β-spodumen
pada suhu di atas 900°C (Klein et al., 1999).

Gambar 4.16. Contoh setangan spodumen, sebagai sumber litium di dunia (Anonim (2018b))
Spodumen pertama kali ditemukan pada tahun 1800 di Utö, Södermanland, Swedia.
Namanya diambil dari bahasa Yunani spodumenos (σποδυμενος), yang berarti
"terbakar menjadi abu" karena bentuknya yang opak, abu-abu seperti debu (ash-abuabu) sebagaimana debu / abu yang dikeluarkan oleh cerobong pabrik. Spodumen
dijumpai dalam granit pegmatit kaya lithium dan aplit, berasosiasi dengan kuarsa, albit,
petalit, eucryptit, lepidolit dan beryl. Spodumen transparan telah lama digunakan seagai
batu hias (gemstone) seperti kunzit dan hiddenit; dicirikan oleh pleokroisme kuat.
Sumber asalnya adalah Afghanistan, Australia, Brazil, Madagascar, Pakistan, Québec
di Canada dan North Carolina, serta California.
Karena mengandung lithium yang tinggi, spodumen dan mineral asosiasinya telah
dimanfaatkan dalam pembuatan keramik, batre sellular dan automotive, serta sebagai
fluxing agent dalam pembuatan obat-obatan. Lithium diekstraksi dari spodumen
melalui proses fusing dalam asam. Lithium klorida dapat terrubah menjadi lithium
karbonat dan lithium hydroxida oleh reaksi sodium karbonat dan kalsium hydroxida.
Hal itu dapat terjadi ketika batuan terpegmatisisasi(terpanaskan sebagian) sehingga
menjadi leleh (terurai) menjadi larutan plastis batu dalam kondisi payau (setengah asin).
Batuan plastis tersebut secara perlahan-lahan mengalami evaporasi, hingga
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mengendapkan padatan lithium tersebut. Hal itu dapat memakan waktu 18-36 bulan,
tergantung dari proses evaporasinya. Dalam lingkungan pegmatit, pembentukan
mineral lithium karbonat dapat memakan waktu hanya dalam hitungan hari.
Penggunaan lithium karbonat yang umum dijumpai, seperti dalam pembuatan / industri
baterey, membutuhkan sedikitnya 99.5% lithium karbonat, sisanya adalah besi,
magnesium atau komponen tak-penting lainnya.
4.1.3 Amfibol
Amfibol adalah mineral silikat ketiga setelah piroksen dalam deret tak menerus reaksi
Bowen. Dalam batuan beku dan batuan vulkanik, mineral ini biasanya di lapangan sulit
dibedakan dengan piroksen karena sama-sama berwarna hitam. Secara umum, amfibol terbagi
atas dua kelompok, yaitu ortoamfibol dan klinoamfibol. Didasarkan pada sistem kristalnya,
klinoamfibol bersistem monoklinik dan ortoamfibol bersistem ortorombik.
Amfibol mirip dengan piroksen, perbedaannya adalah amfibol bersifat hidroksida (OH)
atau halogen (F, Cl) dan memiliki struktur dasar rantai ganda tetrahedra; sedangkan piroksen
tidak bersifat hidroksida dengan ikatan inosilikat (rantai tunggal). Secara fisik, amfibol
dicirikan oleh memiliki belahan miring dua arah (bersudut 120o), sedangkan piroksen 90o atau
kurang lebih 87-93o (Dana, 1941; Klein et al., 1999). Karena sifatnya yang hidroksida, amfibol
kurang padat dibandingkan piroksen. Pleokroisme amfibol kuat dengan sudut pemadaman
lebih kecil, sedangkan piroksen lemah dengan sudut pemadaman besar, mendekati 90o. Di
lapangan, kelompok amfibol yang paling sering dijumpai diketahui sebagai penyusun utama
batuan metamorf amfibolit. Amfibol yang dijumpai dalam batuan beku adalah hornblenda.
Jadi, amfibol dapat dijumpai pada batuan beku dan metamorf. Horenblenda dapat dijumpai
menyusun granit, diorit, andesit, dan dasit. Dalam batuan metamorf, kita mengenal tremolit
yang dihasilkan dari ubahan batugamping pada metamorfisme kontak dan hornblende (yang
terdapat dalam batuan metamorf) dari ubahan mineral ferromagnesian. Komposisi utama
amfibol adalah Ca – silikat, dan pseudomorphs amfibol dengan piroksen disebut uralit.
1. Seri Ortorombik (Dana, 1941; Klein et al., 1999)
1) Antofilit (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
2) Holmquistite Li2Mg3Al2Si8O22(OH)2
3) Ferrogedrite Fe2+5Al4Si6O22(OH)2
1) Antofilit (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2)
Mineral ini termasuk ke dalam kelompok orto-amfibol yang tersusun atas unsur-unsur
kimia magnesium besi inosilicate hidroksida, bersistem ortorombik. Di lapangan,
antofilit sering dijumpai polimorfik dengan kammingtonit, dicirikan oleh berbentuk
pipih atau berserabut dan dikenal dengan nama asbes (Gambar 4.17). Nama antofilit
berasal dari kata Latin, yaitu anthophyllum, yang berarti cengkeh, karena bentuknya
yang mirip dengan bijih cengkeh, atau perawakannya disebut juga dengan menyengkeh
(Tabel 4.8).
Di alam, antofilit dapat dijumpai dalam batuan:
a. Hasil metamorfosis batuan kaya magnesium seperti dolomit dan magnesit, batuan
beku ultrabasa (peridotit dan dunit) dan serpih dolomitan.
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b. Beberapa di antaranya hasil dari metamorfisme retrograde yang dijumpai dalam
bentuk rimming (menyelimuti) orthopiroksen dan olivin. Terkadang dijumpai
sebagai mineral aksesori dalam gneis dan sekis cordierite
c. Hasil metamorfisme retrograde dari batuan ultrabasa bersama-sama dengan
mineral serpentin dalam batuan serpentinit.
d. Pertama kali ditemukan di Pennsylvania, barat daya New Hampshire,
Massachusetts pusat, Franklin, North Carolina, dan di Gravelly Range dan
Pegunungan baratdaya Montana. Di Indonesia, antara lain dapat dijumpai di
Karangsambung (Kebumen) dan Bayah (Sukabumi), beberapa dijumpai kontak
antara batuan basalt ultrabasa dengan serpentinit.
e. Antofilit juga sering dijumpai dalam batuan ultrabasa menggantikan “talk”, pada
kondisi:
• Olivin + Tremolit + Talk → Olivin + Tremolit + Antofilit (rendah MgO,
>550 °C, XCO2 <0.6)
• Talk + Tremolit + Magnesit → Tremolite+ Antofilit + Magnesit (tinggi
MgO, >500 °C, XCO2 >0.6)
• Talk + Magnesit + Tremolit → Antofilit + Tremolit + Magnesit (rendah
MgO, >500 °C, XCO2 >0.6)

Gambar 4.17. Contoh setangan antofilit (Anonim (2018b))
Tabel 4.8. Sifat fisik mineral antofilit (Klein et al., 1999)
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Belahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
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Abu-abu hingga hijau, coklat dan beigi
Jarang dijumpai dalam bentuk kristal, biasanya dalam bentuk lamelar atau
berserabut.
Ortorombik
Sempurna on {210}, imsempurna on {010}, {100}
Brittle; elastic when fibrous
5.5 - 6
Lilin, mutiara pada belahan
Putih to abu-abu
Transparan-transluken
2.85 - 3.2
Biaxial (+)
nα=1.598 - 1.674, nβ=1.605 - 1.685, nγ=1.615 - 1.697; indices increase with
Fe content
δ = 0.017 - 0.023

2V angle
Sifat lain

57° - 90°
Mineral ini dicirikan oleh warnanya yang coklat, secara fisik sulit
diidentifikasi, namun dapat diperikan secara mikroskopis karena ukurannya
yang sangat halus

2) Holmquistit (Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2)
Holmquistit memiliki komposisi lithium magnesium aluminium inosilicate. Mineral ini
dicirikan oleh bentuk kristal prismatik dengan sistem kristal ortorombik. Dijumpai
dalam ukuran yang besar, dapat mencapai diameter hingga 10 cm. Contoh mineral lain
yang telah ditemukan dijumpai dalam bentuk agregat masif (Gambar 4.18). Secara
umum dicirikan oleh kekerasannya pada skala Mohs 5-6 dan specific gravity 2,95 –
3,13; warnanya hitam, violet gelap sampai biru laut terang, dapat ditemukan dalam
batuan metasomatis dan ubahan pegmatit lithium. Pertama kali ditemukan pada tahun
1913 di Utö, Stockholm, Sweden oleh petrologist Per Johan Holmquist (1866–1946)
(Klein et al., 1999).

Gambar 4.18. Contoh mineral holmquistit yang ditemukan di King’s Mountain (Anonim
(2018b))
3) Ferrogedrit (Fe2+2(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2)
Ferrogedrit adalah mineral orto-amfibol yang miskin terhadap Na dan Ca, sebaliknya
kaya terhadap Fe, termasuk dalam kelompok magnesium-iron-manganese-lithium
amfibol. Didasarkan atas jenis kationnya, terdapat 2 jenis ferrogedrit, yaitu:
±1.00 apfu (atoms per formula unit) Na dan Ca
>1.00 apfu Mg, Fe2+, Mn2+, Li
Ferrogedrit terbentuk dari ubahan antofilit jika (Al, Fe3+) menggantikan (Mg, Fe2+,
Mn); atau dari gedrite jika Al menggantikan Si. Mineral ini terbentuk pada
metamorfisme suhu rendah bertekanan tinggi, stabil hingga 600°C-800°C karena
kandungan besinya. Ferrogedrit dicirikan oleh:
• Kelas kristal ortorombik-dipiramidal dengan simbol HM 2/m 2/m 2/m, dengan grup
ruang Pnma
• Belahan {110} sempurna, {010} tidak jelas, dan {110} tidak jelas sudut 90o.
• Mineral hydrous hampir pudar, memanjang (230-1070 mm, berserat (10-70 mm).
• Inosilicate rantai ganda tetrahedral.
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•

Fe2+ adalah kation yang lebih kecil monoklinik kaya Na dan Ca; makin tinggi Al
makin besar ukuran tetrahedral
Sifat fisik:
• Ferrogedrit diidentifikasi dari sudut belahan dan kembaran 65o dan 133o, warna
hijau gelap dengan rim coklat.
• Kekerasan 5,5-5,6 pada skala Mohs dan cerat putih sampai abu-abu.
• Bentuk mineral berserabut.
• Ditemukan pertama kali oleh Seki dan Yamasaki (1957) di Jepang dan disetujui
oleh IMA pada tahun 1978.
• Sering ditemukan sebagai inklusi dalam kristal garnet.
2. Seri Monoklinik
Mineral amfibol dalam seri monoklinik selain dicirikan oleh memiliki sistem kristal
monoklinik, juga utamanya dicirikan oleh bentuknya yang sering berserabut, kecuali
horenblenda. Mineral-mineral amfibol yang termasuk ke dalam sistem monoklinik adalah
tremolit, aktinolit, grunerit, cumingtonit, glaucophane (Na2(Mg,Fe)3 Al2Si8O22(OH)2),
riebeckit (atau
crocidolit;
Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2,
arfvedsonit
2+
3+
(Na3Fe 4Fe Si8O22(OH)2),
richterit
(Na2Ca(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2),
pargasit
2+
3+
(NaCa2Mg3Fe Si6Al3O22(OH)2) dan winchite ((CaNa)Mg4 (Al,Fe ) Si8O22(OH)2).
1) Tremolit Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Tremolit adalah mineral klino-amfibol yang merupakan kelompok mineral oksida kaya
Ca dan Mg. Mineral ini dijumpai dalam batuan metamorf, hasil ubahan dolomit dan
kuarsa, satu seri dengan aktinolit dan ferro-aktinolit. Secara umum, terdapat dua jenis
tremolit, yaitu tremolite-Mg yang berwarna putih krem dan tremolit-Fe yang berwarna
hijau tua. Kekerasan pada skala Mohs 5-6. Tremolite hijau dapat hadir bersama-sama
dengan Nephrite, yang dikenal sebagai batu giok. Bentuk umum mineral adalah
berserabut dan disebut juga sebagai mineral asbes (Gambar 4.19). Ciri yang lain adalah,
tremolit bersifat berracun, jika terhirup seratnya dapat menyebabkan asbestosis, kanker
paru-paru dan mesothelioma pleura dan peritoneal. Tremolite berserat kadang-kadang
ditemukan sebagai kontaminan dalam vermikulit, chrysotile (asbes) dan talk. Ciri fisik
mineral dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Gambar 4.19. Contoh setangan mineral tremolit (foto: Anonim (2018c))
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Tabel 4.9. Sifat fisik mineral tremolit (Klein et al., 1999)
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Tenacity
Kekerasan dalam skala Mohs
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle
Ultraviolet fluorescence

Putih, abu-abu, lavender-pink, hijau, kuning
Prismatik panjang atau pipih, berserabut, granular atau
memapan
Monoklinik
Sederhana-multiple, biasanya paralel pada {100};
beberapa paralel pada{001}
Sempurna pada {110} pada 56° dan 124°; sebagian pada
{010} dan {100}
Brittle
5–6
Lilin dan sutra
Putih
Transparan-transluken
2.99 – 3.03
Biaxial (-)
nα = 1.599 - 1.612 nβ = 1.613 - 1.626 nγ = 1.625 - 1.637
δ = 0.026
pada: 86° to 88°
Short UV=yelrendah, Long UV=range pink

2) Actinolite Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Actinolite adalah anggota menengah dalam rangkaian solid-solusi antara tremolit kaya
magnesium (Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0,0-0,5)Si8O22(OH)2) dan tremolit kaya zat besi ferroactinolit (Ca2(Mg2.5-0.0Fe2 +2,5-5,0)Si8O22 (OH)2. Ion Mg dan Fe dapat secara bebas
dipertukarkan dalam struktur kristal, seperti tremolit, asbestiform actinolit yang
dikelompokkan ke dalam kelompok mineral asbestos. Mineral ini dicirikan oleh warna
hitam kecoklatan, prismatik panjang dan berserabut, kekerasan dalam skala Mohs 5,56, kilap lilin-mutiara, belahan dua arah sempurna pada (110), suka hadir bersama-sama
dengan tremolit (Gambar 4.20). Actinolite umumnya ditemukan dalam batuan
metamorf, seperti aureoles kontak dengan batuan intrusif. Hal ini juga terjadi sebagai
hasil dari metamorfosis dari batu gamping yang kaya magnesium. Nama awal mineral
ini adalah uralit sebagai hasil ubahan piroksen; gabro atau diabas termetamorfosis
menjadi epidiorit yang mengandung cukup banyak uralitik. Actinolit berserabut adalah
salah satu dari enam jenis asbes penyebab penyakit asbestosis; serat yang begitu kecil
dapat terhirup dan masuk ke paru-paru hingga merusak alveoli. Asbes aktinolit pernah
ditambang di Jones Creek di Gundagai, Australia.

Gambar 4.20. Contoh mineral
aktinolit yang hadir bersama-sama
dengan tremolit dengan bentuk
jarum-jarum runcing yang
berserabut
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3) Cummingtonit Fe2Mg5Si8O22(OH)2
Cummingtonit merupakan jenis amfibol yang terdapat dalam batuan metamorf sebagai
magnesium silikat besi hidroksida. Dicirikan oleh bentuk prismatik panjang sistem
kristal monoklinik dengan komposisi mirip dan polimorfik dengan antofilit yang
ortorombik, mineral metastabil (Gambar 4.21). Mineral ini juga memiliki kesamaan
komposisi dengan amfibol alkali seperti Arfvedsonit, glaukofan dan riebeckit. Dalam
pertumbuhannya, cumingtonit terbentuk dalam seri larutan padat cummingtonitgrunerit dengan Mg7Si8O22 (OH)2 (cummingtonit-Mg) ke grunerit Fe7Si8O22 (OH)2.
Cummingtonit digambarkan sebagai mineral dengan komposisi 30-70% Fe7Si8O22
(OH)2 (seri menengah), jika >70% maka namanya adalah grunerit dan jika <30% maka
namanya glaukofan/ribekit tergantung dari bentuk / susunan kristalnya. Dalam
perkembangan selanjutnya, jika Mn menggantikan keberadaan (Fe, Mg) yang
terkandung dalam Cummingtonit, dengan menggantikan atom situs B, yaitu Fe
membentuk Mn2Mg5Si8O22(OH)2 maka akan membentuk mineral baru yaitu tirodit, dan
jika yang digantikan Mg-nya sehingga menjadi Mn2Fe5Si8O22 (OH)2 maka membentuk
mineral dannemorit. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa mineral ini memiliki ciri
umum konsentrasi Ca, Na dan K dalam Cummingtonit rendah, jika Ca pada
Cummingtonit meningkat maka dapat membentuk anthophylit. Contoh cumingtonit
prospek yang sering ditambang adalah amosit, yaitu salah satu mineral kelompok
asbestiform langka bagian dari grunerit-cumingtonit di bagian timur Transvaal Provinsi
Afrika Selatan. Asal usul nama adalah Amosa, singkatan untuk perusahaan tambang
"Pertambangan Asbes Afrika Selatan."
Keterdapatan:
• Cummingtonit umumnya ditemukan dalam batuan metamorf kaya Mg hasil ubahan
amphibolites.
• Biasanya hadir bersama-sama dengan hornblende atau actinolite, magnesium
clinochlore klorit dan talk pada serpentine-antigorite atau piroksen metamorf.
Cummingtonit-Mg juga dapat hadir bersama-sama dengan antofilit.
• Cummingtonit juga ditemukan di beberapa batuan vulkanik felsic seperti dasit.
• Cummingtonit-Mn ditemukan di batuan metamorf kaya Mn.
• Dijumpai di Danau Superior dan Labrador Trough, metamorfosis progradasi
Cummingtonit dan morph grunerite anggota olivin dan seri piroksen.

Gambar 4.21. Contoh mineral cumingtonit (kiri) dan cumingtonit yang bersama-sama
dengan aktinolit (kanan)
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4) Grunerit Fe7Si8O22(OH)2
Grunerit merupakan salah satu jenis mineral dalam genus amfibol yang terdapat dalam
batuan metamorf sebagai magnesium silikat besi hidroksida. Mineral ini dicirikan oleh
warna abu-abu kecoklatan hingga kekuningan, bentuk kristal prismatik panjang
menyerabut, sistem kristal monoklinik dengan komposisi mirip dan polimorfik dengan
antofilit yang ortorombik, mineral metastabil dan biasanya dijumpai dalam bentuk
agregat (Gambar 4.22). Memiliki kesamaan komposisi dengan amfiboles alkali seperti
arfvedsonit dan glaukofan-riebeckit.

Gambar 4.22. Contoh setangan mineral grunerit
Tabel 4.10. Sifat fisik mineral grunerit
Warna
Perawakan kristal
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
2V angle
Ciri khusus

Hijau gelap, coklat, abu-abu, beige; dalam sayatan tipis tak berwarna
hingga hijau pucat
Jarang dijumpai dalam bentuk kristal, umumnya kolumnar hingga fibrous
dan granular
Monoklinik
Sederhana dan umumnya lamellar
Jelas pada {110} dan intersecting pada 54 dan 126°
Splintery
Brittle
5-6
Lilin atau silky
Translucent
3.1 - 3.6
Biaxial (+)
nα = 1.639 - 1.671, nβ = 1.647 - 1.689, nγ = 1.664 - 1.708
δ = 0.025 - 0.037
lemah; X = Y = tak berwarna; Z = hijau pucat dan makin meningkat
sejalan dengan meningkatnya unsur Fe
Terukur: 65° to 90°, terhitung: 70° to 90°
Warna coklat terang dan needlelike, biasanya meradiasi, sangat sulit
dibedakan dari antofilit atau gedrit tanpa bantuan pengamatan sinar X.

5) Hornblenda Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2
Horenblenda adalah anggota mineral klinoamfibol yang memiliki sifat fisik paling
berbeda dibandingkan dengan jenis mineral amfibol yang lain. Terdapat dua jenis
amfibol di alam, yaitu dry-horenblenda dan oxy-horenblenda (Gambar 4.23). Secara
kimiawi, keduanya dibedakan dari komposisi OH-nya; oxy-horenblenda lebih bersifat
hidrous dibandingkan dry-horenblenda. Oxy-horenblenda dapat dijumpai dalam batuan
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vulkanik, hadir bersama-sama dengan klinopiroksen, biasanya terbentuk karena magma
yang berada pada pipa kepundan atau yang telah terakumulasi pada dapur magma di
bawah pipa kepundan telah menyentuh tubuh airtanah. Oxy-horenblenda dicirikan oleh
warna hitam pekat, prismatik panjang dengan bentuk mineral menjarum (seperti jarum
kompas), dapat berperan sebagai fenokris maupun sebagai massa dasar. Secara
mikroskopis, mineral ini memiliki relief yang tinggisampai sangat tinggi, pleokroisme
kuat, tidak memiliki kembaran atau jika ada kembarannya lemah, sudut pemadaman
miring, belahan dua arah membentuk sudut lancip (<45o). Dry-hornblenda umumnya
ditemukan di alam dalam batuan intrusif pluton dan batuan metamorf. Mineral ini
dicirikan oleh warnanya coklat, hijau, hitam kecoklatan hingga hitam kehijauan, bentuk
kristal prismatik panjang monoklinik seperti belah ketupat, atau bisa juga dalam bentuk
granular pada batuan metamorf, reliefnya tinggi, belahan dua arah membentuk sudut
lancip (namun lebih tumpul dibandingkan oxy-horenblenda; biasanya bersudut 45-60o),
pemadalam miring, sering hadir bersama-sama dengan biotit dan feldspar.

Gambar 4.23. Contoh setangan mineral horenblenda (paling atas) dan horenblenda pada
batuan beku plutonik dari sayatan tipis (tengah) dan pada batuan vulkanik (bawah)
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Horenblenda dapat dijumpai dalam batuan beku, vulkanik dan metamorf. Mineral ini
dicirikan oleh warna hitam kehijauan hingga kecoklatan seperti augit (klinopiroksen),
memiliki belahan dua arah yang berpotongan pada sudut 60° dan 120°, bentuk kristal
prismatik panjang. Dalam batuan beku paling umum dijumpai dalam batuan intrusif
dangkal, sebagai fenokris dengan diameter butir yang besar, namun dalam batuan
vulkanikklastik sering dijumpai sebagai matriks atau jika dalam bomb gunung api
sebagai massa dasar bersama-sama dengan plagioklas, piroksen dan gelas. Pada
umumnya, baik dalam batuan plutonik maupun vulkanik ditemukan dalam batuan Caalkalin. Pada batuan metamorf, horenblenda dapat menyusun sekis hornblende, sebagai
ubahan dari mineral-mineral yang tak-stabil pada tekanan tinggi namun stabil pada suhu
tinggi-menengah. Horenblenda membuat warna gelap pada batuan akibat kilapnya dan
warnanya yang gelap.
Jadi, horenblenda secara fisik dapat ditentukan dengan mengacu pada ciri-cirinya, yaitu
berwarna kehijauan, kecoklatan atau coklat (oxy-horenblenda), hitam hingga hijau,
sebagai mineral silikat rantai ganda, monoklinik (-,+), relief sedang, indek bias - 1.611.76, birefringence - 0.02, warna interference – orde 2-3, pemadalam miring sempurna,
dengan kembaran sederhana. Dalam sebarannya pada batuan vulkanik, oleh kandungan
K yang ada di dalamnya,, horenblende juga sering digunakan sebagai mineral untuk
dating K/Ar atau Ar/Ar. Hal itu berhubungan dengan seringnya horenblenda tumbuh
bersama dengan biotit. Sifatnya yang hidrous, horenblenda juga sering digunakan untuk
merekonstruksi tingkat fragmentasi magma dan menginterpretasi iklim saat erupsi
berlangsung.
4.1.4 Mika
Mika merupakan kelompok mineral silikat dengan komponen utama silikon dan oksigen.
Mineral yang umum dijumpai dalam kelompok ini adalah biotit, muskovit dan boromuskovit.
Secara umum, mineral mika memiliki 11 anggota, dijumpai di alam menyusun batuan
metamorf, pegmatit dan metasomatis. Beberapa mika juga diketahui berhubungan dengan
aktivitas gunung api dan alterasi hidrotermal. Mineral mika yang lain juga dijumpai dalam
batuan sedimen. Ciri mineral mika yang paling mudah dikenali adalah berlapis tipis; banyak
lembaran mika yang mudah terlepas; transparan tipis dengan belahan sempurna, sistem kristal
monoklinik-bentuk berlembar, kilap terang (gemerlap dan berkilau).
Nama mineral mika berasal dari Mikare (Latin) yang berarti "bersinar." Jadi, mika berarti
kilatan cahaya, dijumpai dalam granit, gneiss, dan batu tulis (sabak). Mika sering digunakan
sebagai insulator dalam aplikasi listrik dan aplikasi artistik. Komposisi kimia mika adalah X2Y4–
6Z8O20(OH,F)4:
X : K, Na, / Ca atau dengan limpahan sedikit: Ba, Rb, atau Cs;
Y : Al, Mg, atau Fe atau dengan limpahan sedikit Mn, Cr, Ti, Li, dan lain-lain;
Z : utamanya Si atau Al, tetapi jg mengandung Fe3+ atau Ti.
Mineral mika dapat djumpai dalam kristal berbentuk dioktahedral (Y = 4) dan trioktahedral (Y
= 6), ditentukan dari jika X = K atau Na maka berlembar dan jika X = Ca maka bersifat brittle.
Contoh mineral trioctahedral adalah:
1. Berlembar: biotit, lepidolite, muskovit, plogopit dan zinnwaldit
2. Brittle: klintonit
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Mineral dioktahedral disebut juga hidro-muskovit: H3O + bersama dengan K di situs X. Contoh
mineralnya adalah ilit dengan defisiensi K di situs X dan penambahan Si di koordinat Z;
phengit jika Mg atau Fe2+ menggantikan Al di koordinat Y dan penambahan Si di koordinat Z.
Selama ini mineral mika sangat bermanfaat baik dalam bidang artistik, elektrik dan
keilmuan. Di bidang keilmuan, mika (utamanya adalah biotit) telah digunakan untuk datingkalium argon atau argon-argon. Hal itu berhubungan dengan argon mudah lolos dari struktur
kristal biotit pada suhu tinggi. Biotit yang terdapat pada batuan metamorf dapat digunakan
sebagai mineral penunjuk fasa metamorfosa (suhu dan tekanan ubahan), karena pemisah Fe
dan Mg antara biotit dan garnet sensitif terhadap suhu. Jadi, di alam mika dpt dijumpai pada
batuan beku, metamorf dan sedimen; ct: pegmatits granit. Mineral ini dikenal sebagai mineral
filosilikat berlapis atau berlembar. Mika yang bernilai ekonomi penting adalah muskovit dan
plogopit. Lembaran mika dicirikan oleh lapisan yang dapat dibagi atau terkelupas menjadi
lembaran tipis pembentuk struktur foliasi pada batuan metamorf. Lembaran mika dapat bersifat
inert kimiawi, dielektrik, elastis, fleksibel, hidrofilik, isolasi, ringan, berlembar, reflektif, bias,
ulet, dan berbagai opasitas dari transparan sampai buram. Mika stabil bila terkena tegangan
listrik, cahaya, kelembaban, dan suhu ekstrim. Itulah sebabnya, mika berfungsi sebagai
insulator, dielektrik, dan dapat mendukung medan elektrostatik dengan menghamburkan energi
minimal dalam bentuk panas; dapat dibagi sangat tipis (0,025-0,125 milimeter atau lebih tipis)
dengan tetap mempertahankan sifat kelistrikannya, memiliki ketahanan terhadap kerusakan
dielektrik tinggi, termal stabil sampai 500°C, dan tahan terhadap lucutan korona. Mika plogopit
tetap stabil pada suhu sampai 900°C dan digunakan dalam aplikasi untuk kombinasi stabilitas
panas dan kelistrikan tinggi.
1) Muscovit (KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2, atau (KF)2(Al2O3)3(SiO2)6(H2O))
Muskovit (Gambar 4.24; Tabel 4.11) telah diketahui sebagai mineral yang memiliki
perawakan berlembar dengan belahan yang sangat bagus. Kebanyakan mika ditemukan
pada batuan metamorf, namun bisa juga dijumpai pada granit, pegmatit. Terbentuk pada
tingkat metamorfosa tingkat menengah hingga tinggi, seperti pada gneiss dan sekis, oleh
metamorfosa kontak. Mineral ini hasdir sebagai mineral primer maupun sekunder; sebagai
mienral sekunder, muskovit dihasilkan dari perubahan topaz, feldspar, kianit, dan lain-lain.
Muskovit pegmatit sering ditemukan dengan lembaran besar yang bernilai komersial untuk
dimanfaatkan sebagai fireproofing dan isolator, serta pelumas. Nama muskovit berasal dari
Muscovy-kaca, bahan utama kaca jendela (abad 16). Banyak raja . kaisar dan keluarga
bangsawan China yang sejak abad ke 10 menggunakan hiasan manik-manik muskovit
untuk baju kebesarannya.

Gambar 4.24. Contoh setangan muskovit
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Tabel 4.11. Sifat fisik muskovit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
Dispersi
Ultraviolet fluoresen

Putih, abu-abu, silver
Masif - berlembar
Monoklinik (2/m), space group C 2/m
Polisintetik pada [310], tetapi jarang dijumpai pada {001}
Sempurna pada {001}
Mikaseous
Elastik
2–2.5 parallel pada {001}; 4 pada {001}
Lilin, silky, mutiara
Putih
Transparan-transluken
2.76–3
Biaxial (-)
nα = 1.552–1.576’; nβ = 1.582–1.615; nγ = 1.587–1.618
δ = 0.035 – 0.042
Lemah ketika berwarna
Lemah r > v
Tidak ada

2) Biotit (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2)
Biotit ditemukan dalam berbagai batuan beku, vulkanik dan metamorf. Di alam, biotit
ditemukan sebagai phenocryst penting dalam varietas lamprophyre. Biotit kadang-kadang
ditemukan dalam kristal cleavable besar, terutama dalam urat pegmatit, seperti di New
England, Virginia dan North Carolina, juga merupakan komponen terpenting pd sekis,
akibat perubahan tekanan dan temperatur. Mineral ini diirikan oleh warna hitam kehijauan
agak kecoklatan, coklat, atau hijau atau kuning di bawah sinar matahari; belahan basal yang
sangat sempurna, dan terdiri dari lembaran yang fleksibel, atau lamellae, yang mudah
mengelupas, sistem kristal monoklinik, tabular dengan kristal prismatik pinacoid, memiliki
empat sisi prisma dan dua pinacoid yang bersebrangan membentuk kristal
pseudohexagonal, transparan sampai buram, kilap lilin dan mutiara, dan cerat abu-abu
putih, bentuk kristal besar “membuku" karena menyerupai sebuah buku dengan halaman
banyak lemba, saat dikenai cahaya, terpolarisasi seperti ujung mata burung.

Gambar 4.25. Contoh setangan biotit yang hadir bersama-sama dengan kuarsa dan ortoklas
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Tabel 4.12. Sifat fisik biotit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Density
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
Dispersi
Ultraviolet fluorescence

Coklat gelap, coklat kehijauan, coklat kehitaman, kuning, putih
Masif - berlembar
Monoklinik (2/m) Space Group: C 2/m
Sering pada [310], jarang pada {001}
Sempurna pada {001}
Mikaceous
Brittle - flexible, elastic
2.5–3.0
Lilin - mutiara
Putih
Transparan-transluken hingga opaque
2.7–3.1
2.8–3.4
Biaxial (-)
nα = 1.565–1.625; nβ = 1.605–1.675; nγ = 1.605–1.675
δ = 0.03–0.07
Kuat
r < v (Fe rich); r > v weak (Mg rich)
Tidak ada

3) Lepidolite (K(Li,Al,Rb)3(Al,Si)4O10(F,OH)2)
Lepidolit diketahui dengan baik dengan warna ungu-abu-abu dan merupakan sumber
sekunder lithium di samping spodumen dalam tubuh batuan granit pegmatit. Mineral ini
merupakan mineral filosilikat dan anggota seri polylithionite-trilithionite, yang juga
merupakan salah satu sumber utama alkali logam rubidium dan cesium. Di alam, setiap 150
kg lepidolite menghasilkan beberapa gram garam rubidium. Lepidolit terbentuk pada granit
pegmatit, dalam urat kuarsa, greisens dan granit yang terbentuk pada suhu tinggi. Mineral
ikutannya adalah kuarsa, feldspar, spodumene, amblyangonite, turmalin, kolumbit,
kasiterit, topaz dan beryl (Gambar 4.26). sifat fisiknya dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Gambar 4.26. Contoh setangan mineral lepidolit, yang hadir bersama-sama dengan
spodumen (kiri), hadir bersama-sama dengan beryl (tengah) dan hadir bersama-sama
dengan topaz (kanan)
Tabel 4.13. Sifat fisik mineral lepidolit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
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Pink, ungu, merah mawar, abu-abu-ungu, kekuningan, putih, tak-berwarna
Tabular hingga prismatik kristal pseudohexagonal, scaly aggregates dan
masif
Monoklinik
Jarang, jika ada pada {001}
{001} sempurna

Pecahan
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
2V angle

Uneven
2.5–3
Lilin to mutiara
Putih
Transparan-transluken
2.8–2.9
Biaxial (-)
nα=1.525–1.548, nβ=1.551–1.58, nγ=1.554–1.586
0.0290–0.0380
X = biasanya tak-berwarna; Y = Z = pink, violet pucat
0° - 58° terukur

4) Plogopit (KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2)
Plogopit dicirikan oleh berwarna kuning, kehijauan, atau coklat kemerahan; dari keluarga
mika filosilikat. Mineral ini disebut juga mika magnesium, karena merupakan bagian dari
seri larutan padat biotit anggota magnesium. Dalam hal ini Fe menggantikan Mg dalam
jumlah yang bervariasi yang mengarah ke biotit; jika Fe lebih tinggi maka lebih mendekati
kemiripan fisiknya dengan biotit (Gambar 4.27 dan tabel 4.14)

Gambar 4.27. Contoh setangan plogopit (kiri), plogopit dan biotit (tengah) dan plogopit dan
eriyhrit (ungu, kanan)
Plogopit adalah komposisi akhir-anggota penting dan relatif umum dari biotit. Mika
Plogopit ditemukan terutama dalam batuan beku, meskipun juga sering dijumpai pada
kontak aureoles metamorf dari batuan beku intrusif dengan inti batuan magnesian.
Pembentukan plogopit dalam batuan beku dikontrol oleh kondisi suhu, tekanan, dan uap
magma. Contoh batuan beku yang mengandung plogipit adalh basalt tinggi alumina,
ultrapotassic, dan ultrabasa. Mineral asosiasinya adalah:
• Dalam batuan beku basaltik; dijumpai dalam basal picrite dan basal tinggi alumina;
fenokris plogopit stabil pada basalt tekanan tinggi.
• Dalam batuan ultrapotasik: dijumpai sebagai fenokris dan massa dasar pada
lamprophyr, kimberlit, lamproit, dan batuan ultrabasa sumber magnesian lainnya,
yang dijumpai dalam lempeng megakristik 10 cm, bersama amfibol pargasit, olivin,
dan piroksen; terbentuk pada tekanan, suhu dan kedalaman yang tinggi
• Dalam batuan ultramafik: dijumpai sebagai mineral sekunder dalam alterasi
metasomatik marginal intrusi besar; dibentuk akibat perubahan autogenik selama
pendinginan, dalam kasus lain, akibat metasomatisme - mantel atas.
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Tabel 4.14. Sifat fisik mineral plogofit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan Mohs scale
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle
Sifat lain

Merah kecoklatan, coklat gelap, coklat kekuningan, hijau dan putih
Tabular, bersisik, jarang dijumpai dalam lembaran fenokris
Monoklinik (2/m) kelompok ruang: C 2/m
Kembaran polisintetik (komposit)
Sempurna basal [001]
Tidak ada
Tough, flexible thin laminae
2–2.5
Mutiara, terkadang metallik pada permukaan belahan
Putih
Transparan-transluken
2.78 - 2.85
Biaxial (-), 2V=12
nα = 1.530 - 1.573 nβ = 1.557 - 1.617 nγ = 1.558 - 1.618
δ =0.0280-0.0450
16 - 20°
Fluorescent

5) Zinnwaldit (KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2)
Zinwaldit ditemukan dalam endapan greisen, pegmatit, dan urat kuarsa sebagai mineral
petunjuk dalam eksplorasi deposit bijih timah. Kehadiran mineral ini berasosiasi
dengan topaz, kasiterit, wolframit, lepidolit, spodumen, beryl, turmalin, dan fluorit.
Zinwaldit dicirikan oleh warna hijau hingga coklat, berlembar monoklinik, kilap
mutiara atau lilin (Gambar 4.28; Tabel 4.15).

Gambar 4.28. Contoh setangan zinnwaldit
Tabel 4.15. Sifat fisik mineral plogofit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
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Abu-abu-coklat, kuning-coklat, violet pucat, hijau gelap
Prismatik pendek atau tabular, pseudohexagonal, dalam bentuk rossed
atau kipas; lamellar atau bersisik.
Monoklinik - Prismatik
Komposit / polisintetik pada bidang {001}, kembar kutup [310]
Lembaran sempurna pada{001}
Uneven
Laminae °exible, elastic
3.5 - 4.0
Mutiara - lilin

Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
2V angle

Putih
Transparan-transluken
2.9 - 3.1
Biaxial (-)
nα = 1.565 - 1.625 nβ = 1.605 - 1.675 nγ = 1.605 - 1.675
0.040 - 0.050
Tidak ada, X = tak berwarna sampai kuning-coklat; Y = abu-abu-coklat;
Z = tak berwarna – abu-abu - coklat
0 - 40°

6) Clintonit (Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2)
Mineral ini dicirikan oleh bersifat rapuh, memiliki komposisi kimia yang berbeda
dengan mika-mika yang lain, yaitu kurang silika dan tanpa alkali. Memiliki kemiripan
dengan atau memiliki bentuk yang berada di antara mika dan klorit. Jika clintonit kaya
akan Fe maka disebut sebagai xantofilit kadang-kadang dianggap analog dengan
plogopit-Ca. Lingkungan pembentukannya khas dalam batugamping dolomit serpentin
dan kontak metamorfosis skarns. Mineral asosiasinya adalah talk, spinel, grossular,
vesuvianit, klinopiroksen, monticellit, chondrodit, plogopit, klorit, kuarsa, kalsit dan
dolomit.

Gambar 4.29. Contoh setangan clintonit hijau (kiri), clintonit coklat (tengah) dan
clintonit kuning (kanan)
Tabel 4.16. Sifat fisik mineral clintonit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Tenacity
Kekerasan dalam skala
Mohs
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias

Warnaless, yelrendah, orange, red-coklat, coklat, green
Tabular pseudohexagonal; foliated atau lamellar radiated; masif
Monoklinik
Spiral polisintetik kembaran
Sempurna on {001}
Brittle
3.5 on {001}, 6 at angle to {001}
Lilin, mutiara, submetallic
Putih, slightly yelrendah-abu-abu
Transparan-transluken
3.0 - 3.1
Biaxial (-)
nα = 1.643 - 1.648 nβ = 1.655 - 1.662 nγ = 1.655 - 1.663
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Birefringence
Pleokroisme
2V angle

δ = 0.012 - 0.015
X = tak-berwarna, orange pucat, merah-coklat; Y = Z kuning pucat
kecoklatan, dan hijau pucat
Terukur pada: 2° -40°

7) Illite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)])
Illit adalah mineral lempung (Filosilikat alumino-silikat) non-expansif, pipih yang
dikelompokkan ke dalam group mika. Mineral ini disusun dari perulangan tetrahedron
segi delapan dengan kation K-kurang terhidrasi (Gambar 4.30 kiri). Struktur illite mirip
dengan muskovit, namun sedikit lebih banyak Si,Mg, Fe, H2O dan Al, sehingga
bentuknya kurang tetrahedral dan komponen K-interlayer-nya lebih pendek. Illit
dijumpai sebagai agregat berwarna abu-abu-putih, monoklinik, berukuran lempung
yang hanya dapat diidentifikasi dengan difraksi sinar-x atau SEM-EDS. Mineral ini
utamanya sebagai produk ubahan dari muskovit dan feldspar oleh proses pelapukan dan
alterasi hidrotermal, mungkin juga sebagai komponen serisit. Karenanya, illit sering
diidentifikasi sebagai batuan sedimen karena ukurannya yang lempung (Gambar 4.30
kanan). Kapasitas tukar kation (KTK) illite lebih kecil dari smektit tetapi lebih tinggi
dari kaolinit, yaitu 20 - 30 meq / 100 g.
Di dunia, ilit pertama kali dilaporkan sebagai serpih di Maquoketa, Illinois, pada 1937,
karena lokasi tipenya di Illinois maka diberi nama illit. Illite juga disebut hydromika
atau hydromuskovit. Jika kandungan K-nya tinggi maka disebut brammallit, sedangkan
jika kationnya digantikan oleh Cr maka disebut sebagai avalit. Avalit ditemukan
pertama kali sebagai batuan dasar cebakan kromium di Mt. Avala, Belgrade, Serbia.

Gambar 4.30. Struktur kristal illit (kiri) dan kenampakan fisik illit (kanan)
Dalam keilmuan, karena ilit memiliki sifat fisik dan komposisi yang berada di antara
muskovit dan klorit, sehingga digunakan sebagai indikator tingkat metamorfose batuan
tanah liat. Mineral ini terbentuk pada fasa antara diagenesis dan metamorfosis tingkat
rendah. Dengan meningkatnya suhu, diperkirakan illit mengalami transformasi menjadi
muskovit.
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8) Phengit (K(AlMg)2(OH)2(SiAl)4O10)
Phengit adalah nama seri mika dioktahedral berkomposisi K(AlMg)2(OH)2(SiAl)4O10,
yang mirip dengan muskovit tetapi dengan penambahan magnesium. Mineral ini
merupakan mineral yang diakui sebagai mineral non-IMA yaitu seri antara muskovit
dan celadonit. Phengit disebut juga mariposit, terdapat pada fasies sekis metamorfosa
tingkat rendah. Pheningt dicirikan oleh warna hijau turkis hingga hijau tua. Phengit
hijau turkis memiliki bentuk kristal berlembar sangat tipis sebagai agregat dengan
sebaran dendritik, sering hadir bersama-sama dengan dolomit, dalam batuan skarn hasil
metamorfose batugamping. Phengit hijau tua sering hadir bersama-sama dengan
kuarsit, bentuk kristal prismatik sampai tabular (agregat berlembar), sistem kristal
monoklinik pinakoidal, kilap mutiara-lilin, mineral asisiasinya adalah kuarsa dan
feldspar pada rendahsonit (Gambar 4.31).

Gambar 4.31. Phengite hijau turkis dalam bentuk agregat (kiri), phengit dalam
dolomit (tengah) dan phengit pada rendahsonit (kanan)
4.15Feldspar
Feldspar (KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8) adalah kelompok mineral tektosilikat
pembentuk batuan yang membentuk 60% kerak bumi. Kelimpahannya di alam membuatnya
sebagai bagian dari mineral terpenting dalam deret reaksi Bowen sayap continous series hingga
bgian bawah sayap. Feldspar sendiri terbentuk dari peroses kristalisasi magma dalam batuan
beku intrusif dan ekstrusif, beberapa feldspar yang lain hadir dalam berbagai jenis batuan
metamorf, seperti mikroklin dan sanidin. Dalam ilmu mineralogi, feldspar terbagi menjadi 2,
yaitu plagioklas dan K-feldspar. Feldspar plagioklas-Ca paling banyak dijumpai membentuk
anorthosit. Beberapa K-feldspar juga ditemukan dalam batuan sedimen dan metamorf.
Komposisi utamanya dapat dikelompokkan ke dalam 3 group, yaitu:
1) Anggota Anorthit CaAl2Si2O8
2) Anggota Albit NaAlSi3O8
3) Potassium-Feldspar (K-spar) KAlSi3O8
Alkali-Feldspar berada pada seri solid solutions antara K-feldspar dan albit. Plagioklas
berada pada solid solutions antara albit dan anorthit yang disebut juga plagioklas feldspar.
Barium feldspar dibentuk dari penggantian Ba terhadap potassium feldspar.
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1. Plagioklas
Plagioklas adalah rangkaian mineral tektosilikat dalam keluarga feldspar. Plagioklas
berasal dari bahasa Yunani "fraktur oblik", mengacu pada dua sudut belahan. Plagioklas
pertama kali dikemukakan oleh mineralogist Jerman Johann Friedrich Christian Hessel
(1796-1872) pada tahun 1826. Didasarkan pada komposisi kimianya, plagioklas
dikelompokkan menjadi albit (NaAlSi3O8) sampai anortit (CaAl2Si2O8); Na dan Ca dapat
menggantikan satu sama lain membentuk nama mineral turunannya. Plagioklas dalam
contoh setangan sering diidentifikasi dari kembaran polisintetiknya. Plagioklas sangat
melimpah dalam kerak bumi, sehingga digunakan untuk mengidentifikasi komposisi, asal
dan evolusi batuan beku. Plagioklas juga merupakan unsur utama di bulan.
Mineral plagioklas dikelompokkan menjadi:
1) Anorthit

% An: 90–100

% Ab: 10–0

Dinamai oleh Rose in 1823 (dari bahasa
Yunani) berarti oblik (Gambar 4.32), dengan
mengacu pada sistem kristal triklinik; terdapat
pada batuan beku plutonik basa (orogenic
calc-alkaline suites).

1) Bitownit

% An: 70–90

% Ab: 30–10

ditemukan oleh seorang mineralogist Ottawa,
Canada (Bytown), mineral ini paling banyak
dijumpai sebagai penyusun batuan beku basa.

2) Labradorit

% An: 50–70

% Ab: 50–30

penyusun diorit, gabbro, andesit, atau basalt
dan berasosiasi dengan pyroxen atau amfibol.
Jenis labradorit yang lain adalah spectrolit di
Finlandia; labradorit: dikenal memiliki efek
iridescent yang disebut labradorescen.

2) Andesin

% An: 30–50

% Ab: 70–50

ciri khas penyusun diorit yang mengandung
silika menengah dan khas dalam batuan
vulkanik seperti andesit.

3) Oligoclas

% An: 10–30

% Ab: 90–70

umum dijumpai dalam granit, syenit, diorit,
dan gneis; sering berasosiasi dengan
orthoklas; nama oligoklas berasal dari bahasa
Yunani yang berarti kecil dan pecah; belahan
baik pd 90°. Sunstone adalah batu yang
tersusun atas oligoklas (albit) dengan hematit

3) Albit

% An: 0–10

% Ab: 100–90

berasal dari bahasa Latin albus, yang berarti
putih; dijumpai dan sangat umum sebagai
mineral penyusun batuan beku asam seperti
retas pegmatit, dan sering hadir bersama-sama
dengan tourmalin dan beryl

1) Anorthit (CaAl2Si2O8)
Anortit adalah mineral Plagioklas dengan komposisi Ca paling tinggi dan silika
paling rendah dibandingkan dengan mineral-mineral plagioklas yang lain. Mineral
ini dalam Bowen Reaction Series pada deret menerus. Anortit sering hadir pada
batuan beku dan vulkanik berafinitas basa, yaitu basalt dan gabro, hadir bersamasama dengan piroksen-orto dan / klino serta olivin.
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Gambar 4.32. Anortit dalam
batuan plagiogranit

Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan
Kilap
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle

Putih, keabu-abuan, kemerahan
Butiran anhedral - subhedral
Triklinik
Umumnya polisintetik
Sempurna [001] bagus [010] buruk [110]
Uneven - konkoidal
Brittle
6
Lilin
Transparan-transluken
2.72 – 2.75
Biaxial (-)
nα = 1.573-1.577 nβ = 1.580 -1.585 nγ = 1.585 -1.590
δ = 0.012 – 0.013
78° to 83°

2) Bitownit ((Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8])

Gambar 4.33. Contoh
setangan mineral bitownit

Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle

Putih, tak-berwarna, abu-abu
Anhedral dalam suatu agregat masif
Triklinik
Umumnya albit, kalsbad dan periklin
Sempurna [001] bagus [010] tak-sempurna [110]
Uneven - konkoidal
Brittle
6-6,5
Lilin dan mutiara pada belahannya
Putih
Transparan-transluken
2.72 – 2.74
Biaxial (+/-)
nα = 1.563 - 1.572 nβ = 1.568 - 1.578 nγ = 1.573 - 1.583

δ = 0.010 – 0.011
Terukur pada 86° ; terhitung pada 80- 88°

3) Labradorit ((Ca,Na)(Al,Si)4O8)
Labradorit dicirikan oleh sifat labradorescen yang dimilikinya (Gambar 4.34).
Labradorescen adalah efek samping dari perubahan molekul yang terjadi pada massa
kristal besar anorthosit, menghasilkan warna yang berwarna-warni mirip dengan
adularescen. Dalam arti lain labradorescen adalah efek Schiller, yang dibentuk oleh
difraksi cahaya dalam pertumbuhan bersama bentuk pipih sempurna, yang tersusun
atas lamelae difusi tak-sempurna saat pembentukan batuan. Penyebab fenomena
optik ini adalah fase larutan padat, atau fase ketidakstabilan larutan padat, yang
terjadi pd batas miscibilitas Bøggild (An48-an58); di bawah kondisi suhu dan
tekanan yang berbeda dan terpisah namun berdampingan dan tidak tercampur.
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Varietas batu permata dari labradorit tingkat tinggi labradorescen disebut spectrolit.
Ciri fisik labradorit dapat dilihat pada Tabel 4/17.

Gambar 4.34. Efek labradorescen pada labradorit, yang menyebabkan mineral ini
berwarna pelangi
Tabel 4.17. Sifat fisik labradorit
Category
Formula
Simetri kristal
Unit cell
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Kekerasan
(Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle
Dispersi
Sifat lain

Feldspar, tektosilikat
(Ca,Na)(Al,Si)4O8, where Ca/(Ca + Na) (% anorthit) antara 50%–70%
Triklinik pinacoidal 1
a = 8.155 Å, b = 12.84 Å, c = 10.16 Å; α = 93.5°, β = 116.25°, γ = 89.133°; Z = 6

Abu-abu, coklat, kehijauan, biru, kuning dan tak berwarna
Biasanya tipis dan tabular, rhombik dalam sayatan tipis, terstriasi; masif
Triklinik
Albite, Periklin, Carlsbad, Baveno, atau mengikuti hukum Manebach
Sempurna pada {001}, kurang sempurna pada{010}, berselingan pada 90°;
tidak ada pada {110}
Uneven - konkoidal
6 – 6.5
Lilin - mutiara pada belahannya
putih
Translucent to transparent
2.68 to 2.72
Biaxial (+)
nα = 1.554 - 1.563 nβ = 1.559 - 1.568 nγ = 1.562 - 1.573
δ = 0.008 - 0.010
Terukur pada: 85°
Tidak ada
Labradorescenc (iridescen)

4) Andesin ((Ca,Na)(Al,Si)4O8)
Andesin terdapat pada batuan beku menengah seperti diorit, syenit dan andesit
(vulkanik). Mineral ini melimpah dalam lava andesit di Pegunungan Andes. Andesin
juga khas dijumpai pada batuan metamorf granulit untuk facies amfibolite dengan
tekstur antiperthit. Pada batuan sedimen dijumpai sebagai butiran detrital; hadir
bersama-sama dengan kuarsa, K-feldspar, biotit, hornblend dan magnetit (Gambar
4.35).
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Tabel 4.18. Sifat fisik andesin
Formula
Simetri kristal
Sel unit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle

(Ca,Na)(Al,Si)4O8, where Ca/(Ca + Na) is between 30%-50%
Triklinik pinacoidal (1)
a = 8.155 Å, b = 12.9 Å, c = 9.16 Å; α = 93.917°, β= 116.3333°, γ= 89.166°; Z = 6

Putih, abu-abu, hijau, kuning, merah
Jarang dalam kristal Ø>2 cm;umumnya berukuran halus, masif atau granular
Triklinik pinacoidal ; H-M Symbol (1)
Albite, periklin, dan Karlsbad
Sempurna pada {001}, bagus pada {010}
Uneven - konkoidal
Brittle
6 - 6.5
Sub-lilin - mutiara
Putih
Transparan-transluken
2.66 - 2.68
Biaxial (+/-)
nα = 1.543 - 1.554 nβ = 1.547 - 1.559 nγ = 1.552 - 1.562
δ = 0.009
Terukur: 76° to 83°

Gambar 4.35. Mineral andesin dalam dasit (kiri), andesit (tengah) dan sebagai
butiran dalam fasies amfibolit (kanan)
5) Oligoklas ((Ca,Na)(Al,Si)4O8)
Oligoklas tak berwarna dan transparan, pada mineral yang besar sering
dimanfaatkan sebagai batu permata, yang disebut “sunstone” varietas lain dari
aventurin-feldspar. Oligoklas dicirikan oleh belahan dua arah sempurna dengan
warna kemerahan, dijumpai dalam gneiss berwarna merah intan keemasan dengan
bintik-bintik hematit yang terorientasi dalam struktur feldspar (Gambar 4.36).
Oligoklas sering menyertai orthoklas, penyusun batuan beku plutonik seperti granit,
syenit, dan diorit. Dapat juga hadir dalam retas porfiri dan diabas, serta dalam batuan
vulkanik andesit dan trakit. Sering bersama-sama dengan orthoklas, kuarsa, epidot,
dan kalsit sebagai urat dalam granit. Oligoklas juga sering membentuk tekstur khas
rapakivi pd granit; yaitu rim oligoklas pada fenokris orthoklas. Oligoklas juga
ditemukan dalam batuan metamorf yang terbentuk pada facies greenschist di bawah
kondisi transisi dengan amfibolit.
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Gambar 4.36. Mineral oligoklas prismatik panjang monoklinik (kiri), loigoklas
dalam granit (kanan)
6) Albit (NaAlSi3O8)
Albit (Gambar 4.37) merupakan anggota plagioklas seri Na pada larutan padat
tektosilikat plagioklas. Kadar An < 10%, dicirikan oleh berwarna putih, (Gambar
4.37) dari bahasa Latin “albus” penyusun utama batuan felsic. Albit mengkristal
dengan bentuk pinacoidal triklinik. Berat jenisnya sekitar 2,62 dan memiliki
kekerasan Mohs 6-6,5. Albite hampir selalu menunjukkan kembaran striasi paralel
(Tabel 4.19). Albite sering terbentuk pada segregasi paralel menggantikan mikroklin
berwarna pink bertekstur perthit sebagai akibat dari exolution saat pendinginan.
Albit dapat ditemukan pada granit dan pegmatit, dalam beberapa endapan
hidrotermal dan merupakan bagian dari facies metamorf greenschist khas ubahan
dari batuan beku basaltik.

Gambar 4.37. Mineral albit yang hadir bersama-sama dengan ortoklas (kiri),
pegmatit (tengah) dan sebagai butiran mineral penyusun granit (kanan)
Tabel 4.19. Sifat fisik albit
Formula
Simetri kristal
Unit cell
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
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NaAlSi3O8 or Na1.0–0.9Ca0.0–0.1Al1.0–1.1Si3.0–2.9O8
Triklinik H–M Symbol 1
a = 8.16 Å, b = 12.87 Å, c = 7.11 Å; α = 93.45°, β = 116.4°, γ = 90.28°; Z=4
Putih hingga abu-abu, kebiruan, kehijauan, kemerahan; kadang berkilauan
Kristal tabular, aggregat saling menjauh, granular, terbelah masif
Triklinik Pinacoidal
Polisintetik pada {001} atau {010}, sederhana dan kelipatannya
Sempurna pada {001}, sangat baik pada {010}, tidak sempurna pada {110}
Uneven sampai konkoidal
Brittle
6 – 6.5

Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
2V angle
Dispersi
Sifat lain

Lilin, terutama mutiara melalui bidang belahannya
Putih
Transparan-transluken
2.60 - 2.65
Biaxial (+)
nα = 1.528 – 1.533 nβ = 1.532 – 1.537 nγ = 1.538 – 1.542
δ = 0.010
85–90° (rendah); 52–54° (tinggi)
r < v weak
Dapat dikenali mekasnisme kristalisasinya pada suhu tinggi atau suhu rendah
melalui mineral turunannya

2. K-Feldspar
K-Feldspar memiliki formula KAlSi3O8- NaAlSi3O8 bagian dari larutan padat tektosilikat
Feldspar (KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8) (Gambar 4.38). K-feldspar diketahui di
alam sebagai kelompok mineral tektosilikat pembentuk batuan yang membentuk 60%
dalam kerak bumi. Telah dijelaskan di depan bahwa mineral feldspar sendiri dibentuk oleh
kristalisasi magma sebagai batuan beku intrusif dan ekstrusif, ataupun hasil ubahan
(metamorfosa) sehingga dapat juga hadir dalam berbagai jenis batuan metamorf. Alkali(K)-Feldspar berada pada seri solid solutions antara K-feldspar dan albit. K-Feldspar dapat
dikelompokkan menjadi 2 yaitu mineral K-Feldspar tinggi silika dan K-Feldspar rendah
silika (feldspathoid).

Gambar 4.38. Solid solution
plagioklas (lajur horizontal,
bawah) terhadap K-feldspar
(ortoklas dan mikroklin)

1) K-Feldspar tinggi silika
(1) Orthoclas (KAlSi3O8)
Ortoklas adalah mineral utama penyusun granit dan batuan beku felsik lainnya.
Mineral ini juga sering dijumpai sebagai mineral penyusun pegmatit. Ortoklas
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terbentuk dari proses kristalisasi magma fasa akhir, satu fasa dengan albit dalam
solid solution natrium endmember (NaAlSi3O8) dalam plagioklas-K-Feldspar.
Mineral ini terbentuk dari proses pendinginan yang berlangsung secara perlahan
dalam kerak bumi, sehingga terjadi proses exsolution dari bentuk-bentuk lamellae
albit kaya natrium, hingga menghasilkan padatan sisa kaya kalium membentuk
ortoklas. Itulah sebabnya, ortoklas dan albit sering tumbuh bersama membentuk
tekstur perthit. Polimorf-ortoklas dengan proses kristalisasi pada suhu yang lebih
tinggi dari KAlSi3O8 adalah sanidine. Sanidine umumnya dijumpai dalam batuan
vulkanik, seperti dalam obsidian dan piroklastik bersusunan felsik, contoh pada
trakit. Sedangkan polimorf-ortoklas dengan suhu yang lebih rendah KAlSi3O8
adalah mikroklin. Jadi, sanidin stabil pada suhu tinggi dan mikroklin stabil pada
suhu rendah.
Bersama dengan feldspars kalium lainnya, ortoklas merupakan bahan baku untuk
pembuatan gelas dan keramik (porselen). Struktur perthit pada ortoklas (dan albit)
sering menampakkan warna berkilauan yang disebut batu bulan, digunakan untuk
perhiasan. Dalam pemahaman gemologi, keberadaan adularescen yang
menghasilkan warna krem emas berkilauan dan perak sangat diminati, dikenal
sebagai batu bulan pelangi (rainbow moonstone). Ortoklas memiliki bentuk kristal
prismatik pendek, sistem kristal monoklin, dan bertekstur perthit (mikroperthit dan
kriptoperthit). Ortoklas juga dapat digunakan sebagai bahan penentuan umur
batuan (dating K/Ar dan Ar/Ar)

Gambar 4.39. Mineral ortoklas (kiri) dan tekstur perthit pada K-feldspar yang
dibentuk oleh pertumbuhan bersama ortoklas dan albit (kanan)
Tabel 4.20. Sifat fisik ortoklas
Warna
pink, putih, abu-abu, coklat
Sistem kristal
Triklinik or monoklinik
Belahan
two or three
Pecahan
along belahan planes
Kekerasan (Mohs) 6.0-6.5
Kilap
Lilin
Cerat
putih
Diafanitas
opaque
Specific gravity
2.55 - 2.76
Density
2.56
Indeks bias
1.518-1.526
Birefringence
first order
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Pleokroisme
none
Sifat lain
exsolution lamellae common
Dalam ilmu bumi dan arkeologi, ortoklas digunakan untuk dating K-Ar, argonargon, thermoluminescence, dan optik, serta merupakan komponen kasar di Bon
Ami rumah bersih.
(2) Sanidin (K,Na)AlSi3O8
Sanidin adalah mineral K-feldspar yang terbentuk pada larutan padat PlagioklasK-feldspar suhu tinggi. Sanidin utamanya ditemukan dalam batuan vulkanik felsik
seperti obsidian, riolit dan trakit. Sanidin mengkristal dalam sistem kristal
monoklinik. Polimorfnya dalam bentuk monoklinik stabil pada suhu yang lebih
rendah adalah ortoklas, namun lebih rendah dari mikroklin. Oleh suhu
kristalisasinya yang lebih tinggi tersebut, serta waktu pembekuan yang lebih cepat,
sanidin lebih banyak mengandung Na. Polimorfik sanidin dan albit dengan
komposisi menengah disebut anortoklas. Karena pendinginan yang cepat itu pula,
tekstur perthit pada sanidin yang paling sering dijumpai adalah kriptoperthit yang
hanya dapat diamati dalam elektron mikroprob. Sanidin dicirikan oleh warna abuabu, pink hingga bening, bentuk kristal prismatik-tabular, kilap lilin atau mutiara
(Gambar 4.40, Tabel 4.21)

Gambar 4.40. Mineral sanidin yang menyusun riolit (kiri), sanidin hadir bersama-sama
dengan mikroklin (tengah) dan bentuk kristal sanidin pada contoh setangan (kanan)
Tabel 4.21. Sifat fisik sanidin
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs )
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis

Tak berwarna sampai putih
Tabular, kadang acicular
Monoklinik - Prismatik H-M Symbol (2/m) Space Group: C 2/m
Carlsbad
{001} sempurna, {010} baik
Uneven
Brittle
6
Lilin, mutiara di sepanjang belahan
Putih
Transparan-transluken
2.52
Biaxial (-)
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Indeks bias
Birefringence
2V angle

nα = 1.518 - 1.525 nβ = 1.523 - 1.530 nγ = 1.525 - 1.531
δ = 0.007
Terukur : 18° - 42° (rendah); 15° - 63° (tinggi)

(3) Mikroklin (Triklinik) KAlSi3O8
Mikroklin merupakan mineral tektosilikat feldspar alkali kaya kalium dan sedikit
natrium dan merupakan modifikasi triklinik kalium-feldspar-ortoklas. Umumnya
banyak dijumpai pada granit dan pegmatit. Dalam pembentukannya, kristalisasinya
berjalan lebih lambat dari orthoklas; sehingga lebih stabil pada suhu lebih rendah
dari orthoklas. Dicirikan oleh berwarna putih pucat, kuning pucat, merah bata, atau
hijau; umumnya ditandai dengan kembaran cross-hatch yang terbentuk sebagai
hasil dari transformasi ortoklas monoklinik ke mikroklin triklinik. Mikroklin
memiliki komposisi kimia mirip dengan ortoklas, tetapi karena sistem kristalnya
triklinik, maka dinamai "mikroklin" dari bahasa Yunani "kemiringan kecil."
Mikroklin identik dengan ortoklas di banyak sifat fisik; dapat dibedakan dengan xray atau pemeriksaan optik; dilihat di bawah mikroskop polarisasi, yang
membentuk kembaran polisintetik Feldspar (Amazonite)
Varian lain mikroklin adalah batu Amazon atau amazonite, berwarna hijau

Gambar 4.41. bentuk kristal mikroklin (kiri), mikroklin pada granit pegmatit (tengah) dan
mikroklin pada granit (kanan)
Tabel 4.21. Sifat fisik sanidin
Sistem kristal:
Warna dalam posisi
nikol sejajar:
Pleokroisme:
Bentuk kristal:
Relief:
Belahan/Pecahan
Habit:
Kembaran:

Triklinik
Tak-berwarna
Tidak ada
anhedral atau euhedral dalam butiran tabular atau prismatik
Rendah (negatif)
sempurna pada belahan parallel terhadap {001} dan baik belahan
pada{010}. Belahan membentuk sudut 90°41'. Hal ini akan sulit
ditentukan dalam sayatan tipis karena mikroklin' reliefnya rendah.
Biasanya albit dan periklin.

(4) Anorthoklas (Triklinik) (Na,K)AlSi3O8
Anorthoklas adalah anggota menengah dari seri larutan padat albit - alkali feldsparsanidin. Mineral ini stabil pada suhu 600° C atau lebih tinggi. Pada suhu 400-600°C
terbentuk <5% anortoklas (Ab-rendah dan berakhir mikroklin). Anortoklas dan
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albit berbentuk triklinik sangat simetri, sedangkan sanidin dan ortoklas suhu rendah
memiliki simetri monoklinik. Pada suhu tinggi kristalisasi berlangsung lambat
membentuk struktur perthit.
Anorthoklas ditemukan pada batuan vulkanik kaya kalium suhu tinggi dan batuan
hypabyssal (intrusi dangkal). Mineral ini adalah penyusun utama batuan beku
tersebut, sebagai fenokris dan massa dasar. Anortoklas tidak resisten terhadap
pelapukan, dan akan lepas jika lapuk. Pertama kali ditemukan pada tahun 1885 di
Pantelleria Island, Trapani Province, Sicily. Namanya berasal dari bahasa Latin αν,
ορθός dan κλάσις (tanpa belahan), atau dengan belahan oblik.

Gambar 4.42. Anorthoklas pada fonolit porfiritik (kiri), bentuk setangan anortoklas
(tengah) dan kenampakannya pada sayatan tipis sebagai fenokris (kanan)
Anorthoklas khas dijumpai pada trakibasalt, trakibasalt adalah batuan beku bertekstur
halus yang mengandung plagioklas dan feldspar alkali, dan piroksen tanpa feldspathoid,
di mana 10-40% dari feldspar adalah feldspar alkali. Trakibasalt dibagi lagi menjadi
hawaiite (andesin, anortoklas, olivin, augit dan biotit), mugearit (oligoklas, ortoklas,
olivin, augit dan biotit), dan benmoreit (anortoklas, olivin, augit dan biotit). Trakibasalt
mirip dengan syenogabbro, dan merupakan bagian dari seri penting fraksinasi antara
basal alkali dan trakit. Terbentuk dari zona rifting lempeng samudera atau benua.
Tabel 4.21. Sifat fisik anortoklas
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis

Tak-berwarna, putih, kream pucat, merah, hijau
Prismatik pendek; tabular, rhombik, memipih pada [010]
Triklinik
Polisintetik [100]
Sempurna pada [001]
Uneven
Brittle
6
Lilin - mutiara pada bidang belahan
Putih
Transparent
2.57 - 2.60
Biaxial (-)
99

Indeks bias
Birefringence
2V angle

nα = 1.519 - 1.529 nβ = 1.524 - 1.534 nγ = 1.527 - 1.536
δ = 0.008
Terukur pada: 34° - 60°

3. Feldspathoid
Feldspathoid adalah kelompok mineral tektosilikat yang menyerupai K-feldspars namun
memiliki struktur yang berbeda dan kandungan silika yang jauh lebih rendah. Mereka
merupakan mineral yang tidak umum dijumpai namun sebagai penyusun utama batuan
beku tipe magma shoshonit. Foid, adalah batuan beku yang mengandung hingga 60%
mineral feldspathoid, contohnya adalah syenit dengan nefelin disebut nefelin syenit.
Terminologi tersebut digunakan dalam klasifikasi batuan beku menurut Streckeisen
(QAPF; Gambar 4.43). Di alam, terdapat 7 jenis mineral feldspathoid, yaitu leusit, nefelin,
analsim, siderit, kankrinit, hauyen dan lazurit.

Gambar 4.43. Diagram Streckeisen (QAPF) yang digunakan untuk menentukan nama-nama
batuan vulkanik yang mengandung mineral feldspathoid (F), A (aklali-feldspar) dan P
(plagioklas)

100

1) Leusit (K[AlSi2O6])
Leuit adalah mineral feldspathoid dengan bentuk kristal kubik ikositetrahedra, tetapi
menurut Sir David Brewster (1821), bentuk kubik tersebut secara optis an-isotropik
(pseudo-kubik). Pengukuran goniometrik oleh Gerhard vom Rath (1873) menjumpai
sistem kristalnya justru tetragonal (non-isometrik). Dari pengamatan optis yang lain,
juga menjumpai beberapa mineral leusit memiliki sistem kristal orthorhombik atau
monoklinik, yang secara optis menunjukkan sifat biaksial dan kembaran berulang. Pada
suhu sekitar 500°C leusit secara optis menunjukkan sifat isotropik dengan kembaran
tipis dan menghilangnya striasi, namun pada kristalisasi dengan suhu yang lebih
rendah, striasi muncul kembali. Ciri pseudo-kubik dari leusit sangat mirip dengan
mineral boracit. Kristal leusit dicirikan oleh warna putih, abu-abu kusam, transparan,
nampak gelasan pada kondisi segar, kilap 'sublilin' indek bias rendah, tetapi jika telah
terubah menjadi waxy/greasy hingga dull dan opaque, pecahan brittle, dengan
permukaan konkoidal, kekerasan skala Mohs 5,5, dengan BJ 2,47, bentuknya seperti
garnet sehingga sering disebut sebagai 'putih garnet' (Gambar 4.44; Tabel 4.22).

Gambar 4.44. Mineral leusit (kiri) dan leusit pada pengamatan nikol sejajar secara
mikroskopis (kanan)
Leusit banyak dijumpai pada batuan beku kaya-K, jika mengandung Na disebut nefelin.
Makin banyak leusit, makin sedikit nefelin atau sebaliknya tergantung dari rasio Na:K.
leusit juga dapat dijumpai dalam batuan plutonik dan retas syenit dan leusit tingguait.
Bentuk lristal leusit membutir euhedral, berwarna putih hingga abu-abu, tanpa belahan,
dan biasanya berukuran besar. "Pseudoleusit" biasanya sering dijumpai dalam feldspar,
nefelin dan analsit
Leusit hadir dengan nefelin, sodalite atau nosean; mineral lain yang sering muncul
adalah melanit, garnet dan melilit. Batuan plutonik dengan leusit adalah syenit leusit
dan missourit; mineral lain adalah ortoklas, nefelin, sodalit, diopsid dan aegirin, biotit
dan sphene. Missourit adalah batuan kaya leusit yang mengandung lebih banyak
mineral mafik, yaitu olivin, augit dan biotit. Leusit teralterasi membentuk analsit. Retas
tingguait dan monzikuit mengandung leusit; berwarna abu-abu pucat sampai hijau
pucat, hadir bersama nefelin, alkali feldspar dan aegirin. Lava yang mengandung leusit
tentu tidak mengandung K-feldpar yang lain karena tidak cukup mengandung silika
untuk membentuk ortoklas atau bahkan kuarsa, sehingga asosiasi mineral leusit adalah
nefelin, sodalit, hauyen dan nosean, augit kaya sodium dan olivin pada batuan basaltik.
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Hornblende dan biotit dapat juga dijumpai dengan jumlah yang sedikit dalam lava
melaninit sebagai syenit leusit, trakit leusit, phonolit-leusit dan leusitofvres.
Leusitovres adalah batuan beku bertekstur trakitik yang mengandung fenokris sanidin,
leusit, augit dan biotit; dapat juga dijumpai dalam tuff. Leusit juga dapat hadir bersamasama dengan plagioklas Na dalam tefrit dan basanit-leusit; yang berasiasi dengan
mineral plagioklas (bytownit-oligoklas), leusit dan augit; jarang mengandung olivin
dengan tekstur porfiritik; leusit dijumpai sebagai fenokris dan massa dasar yang selalu
idiomorfik dengan bentuk membutir. Lava leusitit dan leusit basalt sering mengandung
olivin dan pyroxen membentuk tephrit dan basanit; dengan mineral asosiasi adalah
sanidin, melanit, hauyen dan perovskit sebagai mineral asesoris, beberapa mengandung
melilit. Leusit basalt adalah tipe batuan vulkanik kaya olivin dan augit.
Tabel 4.22. Sifat fisik leusit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence

Putih-abu-abu
Biasanya euhedral-subhedral dalam bentuk pseudokubik
Tetragonal
Berulang pada [110] dan (101)
Buruk pada [110]
Konkoidal
Brittle
5,5-6
Lilin
Putih
Transparent-transluken
2.45 - 2.50
Uniaxial (+)
Nψ= 1,508 ne= 1,509
δ = 0.001

2) Nefelin (Na3KAl4Si4O16)
Nefelin adalah mineral feldspathoid bersistem kristal heksagonal, berbentuk prismatik
pendek bersisi enam, hemimorfik dan tetartohedral. Nefelin dapat ditemukan sebagai
agregat granular berwarna putih, kuning, abu-abu, hijau, atau kemerahan, kekerasan
5,5-6, dan berat jenis 2,56-2,66, transparan dengan kilap minyak/lilin, indeks bias
rendah dengan pembiasan ganda lemah mirip kuarsa; nefelin memiliki pembiasan
ganda negatif dan kuarsa positif, hanya dapat dibedakan dengan baik di bawah
mikroskop (Gambar 4.45; Tabel 4.23). Nefelin mudah terurai oleh asam klorida, ketika
direndam dalam asam, membentuk busa berwarna keruh. Rasio natrium dan kalium (3:
1), berkomposisi NaAlSiO4 (berkomposisi natrium) hingga KAISiO4 (kaliophilit).
Komposisi aslinya adalah (Na, K) AlSiO4.
Nefelin juga mudah terubah menjadi zeolit (terutama natrolit), sodalit, kaolinit, atau
muskovit kompak. Gieseckit dan liebenerit adalah pseudomorphs-nya. Sanidin dan
ortoklas sangat mirip dengan nefelin, yang membedakannya adalah nefelin memiliki
kilap kaca, transparan-berwarna, berukuran kecil dan berbentuk seperti biji-bijian
dengan kilau lilin. Nefelin terdapat dalam batuan vulkanik kaya alkali, seperti fonolit,
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nefelin-basalt, basalt leusit dan retas tingguait. Nefelin juga sering hadir bersama-sama
dengan mika, sanidin, garnet, dan lain-lain. Warna dan kilau berminyak pada nefelin
disbut dengan “kilau elaeolit” yaitu kilau yang dibentuk oleh kehadirannya bersama
mineral lainnya, dapat dengan augit atau hornblende. Leusit juga dapat membentuk
kenampakan yang berkilauan (efek Chatoyant) seperti mata-kucing dan cymophane;
elaeolit berwarna hijau atau merah menunjukkan adanya perbedaan intensitas cahaya
saat dipotong, pada pemanfaatannya sebagai batu permata- dengan permukaan
cembung.

Gambar 4.45. Bentuk kristal mineral nefelin (kiri), syenit-nefelin (tengah) dan gabronefelin (kanan)
Tabel 4.23. Sifat fisik nefelin
Formula mass
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Kekerasan skala Mohs
Kilap
Cerat
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Sifat lain

146.08
putih, abu-abu, coklat, abu-abu kecoklatan, putih kemerahan
Masif granular to prismatik
Hexagonal kelompok ruang: P 63
pada [1010], [3365], dan [1122]
[1010] Poor
Subkonkoidal
6
Lilin - greasy
Putih
2.55 - 2.65, rata-rata = 2.59
Uniaxial (-)
nω = 1.529 - 1.546 nε = 1.526 - 1.542
δ = 0.003 - 0.004
non-radioactif, non-magnetik, non-fluorescen

3) Analsim (NaAlSi2O6·H2O)
Analsim atau analsit brasal dari kata analkimos Yunani - "lemah") adalah mineral
tektosilikat berwarna putih, abu-abu, atau tidak berwarna (Gambar 4.46; Tabel 4.24).
Analsim terdiri dari natrium aluminium silikat terhidrasi. Dicirikan oleh bentuk kristal
kubik isometris, kehadiran Na dengan menggantikan kalium dan kalsium. Sebagai
sumber sintetis perak dalam Ag-analsit). Analsim biasanya diklasifikasikan sebagai
mineral zeolit, namun secara struktural dan kimiawi lebih mirip dengan feldspathoid.
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Analsim adalah penyusun utama basalt alkali (basanit) dan batuan beku alkali lainnya.
Dapat juga dijumpai sebagai pengisi rongga (vesikula) bertekstur prehnit, bersamasama dengan kalsit dan zeolit. Lokasi tipe analsim adalah di Kepulauan Cyclopean
timur (Sisilia) dan dekat Trentino di Italia utara; Victoria di Australia; Pulau Kerguelen
di Samudera Hindia; di distrik tembaga Danau Superior dari Michigan, Bergen Hill,
New Jersey, Golden, Warnaado, dan pada Searles Lake, California di Amerika Serikat;
dan di Cape Blomidon, Nova Scotia dan Mont Saint-Hilaire, Quebec di Kanada; dan di
Islandia.

Gambar 4.46. Analsim (putih rombohedron), aegirin, (hitam) dan Natrolite (putih
prismatik panjang ; (kiri) dan analsim dalam syenit pegmatit, bersama-sama dengan
ortoklas dan aegirin (kanan)
Tabel 4.24. Sifat fisik analsim
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Kekerasan dalam skala Mohs
Kilap
Cerat
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Fusibilitas
Sifat lain

Putih, tak-berwarna, abu-abu, pink, kehijauan
Biasanya trapezohedrons, masif - granular.
Kubik; tetragonal, ortorombik, atau monoklinik, pseudokubik.
Polisintetik pada [001], [110]
Sangat buruk [100]
Uneven hingga subkonkoidal
5 - 5.5
Lilin
Putih
2.24 - 2.29
Isotropic; biaxial anomali (-)
n = 1.479 - 1.493
3.5
Sedikit bersifat piezoelectrik; sedikit elektrostatik jika terpanaskan.

4) Kankrinit (Na6Ca2[(CO3)2|Al6Si6O24]·2H2O)
Kankrinit adalah mineral feldspathoid yang mengandung kompleks natrium, kalsium
dan aluminium karbonat silikat. Salah satu mineral feldspathoid; feldspars alkali miskin
silika. Dicirikan oleh warna kuning, oranye, merah muda, putih atau biru, berkilap kaca
atau mutiara; kekerasan 5-6 dan pecahan konkoidal merata. Ketika ditetesi HCl
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membuih karena mengandung karbonat. Ditemukan awalnya pada tahun 1839 di
Pegunungan Ural, oleh George von Cancrin, menteri keuangan Rusia
Kankrinit menyusun batuan alkali miskin silika, tanpa kuarsa; jika kuarsa hadir, maka
akan berreaksi dengan feldspathoid membentuk feldspar. Umumnya mengandung
karbonat (CO3-2); terbentuk akibat berada pada kondisi pelepasan asam hidroklorik
(effervescence) yang hangat. Larutan asam selanjutnya berreaksi dengan karbonat
membentuk gas karbon dioxida (CO2) membentuk gelembung. Proses effervescence
diinterpretasi dari keberadaan karbonat dan miskin silika. Mineral ini dapat dijumpai
dalam batuan plutonik; terbentuk di bawah kondisi tekanan yang tinggi yang mampu
mendorong ion karbonat masuk (tersubstitusi) ke dalam kristal. Kankrinit juga
mengandung beberapa % ion sulfat (SO42-) dan ion chlorine (Cl-1), dengan sifat fisik
yang sama dengan zeolit.

Gambar 4.47. Struktur kristal kankrinit sehingga membentuk sistem kristal heksagonal
(kiri) dan keberadaan kankrinit dalam batuan beku plutonik gabro tinggi alkali (kanan)
Sifat fisik kankrinit dicirikan oleh warna kuning, oranye, pink, putih atau biru, kilap
lilin atau mutiara, transparency biasanya translucent dan jarang yang transparent, sistem
kristal hexagonal sisi 6, perawakan umumnya masif atau granular, beberapa prismatik
sampai kolumnar, belahan sempurna, dalam 3 kedudukan, prismatik, pecahan
konkoidal sampai uneven, kekerasan 5 – 6, specific gravity 2,4 – 2,5 (rata-rata), cerat
putih, sifat lain dengan effervescence jika ditetsi larutan HCl. Mineral asosiasi
kankrenit adalah feldspar seperti albit, biotit, hornblende, nefelin, sodalit dan mineral
feldspathoid yang lain. Ditemukan dengan baik di Kola Peninsula, Russia; Iron Hill,
Warnaado USA; India; Finlandia, daerah Fen di Norwagia.
5) Hauyen (Na3Ca(Si3Al3)O12(SO4))
Hauyen, haüyne atau hauynit pertama kali diperikan pada 1807 dalam lava Vesuvian
Monte Somma, Italy, oleh Brunn-Neergard (kristalografer Perancis; 1743–1822).
Hauyen adalah salah satu kelompok mineral tectosilicat dengan sulfat yang
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mengandung lebih kurang 5% berat K2O, H2O dan Cl. Mineral ini merupakan mineral
feldspathoid anggota kelompok sodalit. Dicirikan oleh system kristal isometrik, kelas
dodecahedral atau pseudo-oktahedral dengan diameter hampir 3cm. Ditemukan dalam
bentuk butiran, diafenitas transparan sampai translucent, kilap lilin hingga greasy.
Umumnya berwarna biru terang, putih, abu-abu, kuning, hijau dan pink, dalam sayatan
tipis kristalnya tidak berwarna atau biru pucat dan ceratnya biru sekali hingga putih.
Sifat optis isotropik, tanpa birefringence, indeks refraksi 1,50, belahan sempurnam dua
arah, memiliki kembaran kontak, penetrasi dan polisintetik, pecahan konkoidal-uneven,
brittle, kekerasan 5½ - 6, densitas rendah < kuarsa dengan specific gravity 2,44 – 2,50.
Jika diletakkan di atas gelas, dan ditetesi dengan asam nitrat (HNO3), dan jika
larutannya kemudian menguap secara perlahan maka membentuk mineral gipsum
monoklinik. Dibedakan dari sodalit dari sistem isometrisnya dan tak bersifat radioaktif.
Hauyen dijumpai dalam batuan phonolit dan batuan beku leusit- atau kaya nefelin
miskin silika; sedikit dijumpai pada batuan beku ekstrusi bebas nefelin dan batuan
metamorf marmer. Asosiasi mineralnya adalah nefelin (KNa3(AlSiO4)4), leucit
(K(Si2Al)O6),
titanian
andradit
(Ca3Fe3+2(SiO4)3),
melilit
((Ca,Na)(Mg,Al,Fe)(Si,Al)2O7), augit (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6, sanidin K(AlSi3)O8,
biotit K(Fe2+,Mg)3AlSi3O10(OH,F)2, phlogopit KMg3(Si3Al)O10(OH)2 dan apatit
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

Gambar 4.48. Hauyen (warna biru) yang hadir bersama-sama dengan albit (kiri) dan
bentuk kristal hauyen subhedral dalam ukuran yang besar (kanan)
6) Lazurit (Na,Ca)8[(S,Cl,SO4,OH)2|(Al6Si6O24)]
Lazurit adalah mineral tektosilikat dengan sulfat, belerang dan klorida, anggota
kelompok sodalit. Lazurit memiliki sistem kristal isometrik, namun jarang dijumpai,
dimanfaatkan sebagai batu permata bernama lazuli. Lazurit berwarna biru kehijauan
(Gambar 4.49), yang dibentuk oleh komponen ion S-3, dicirikan oleh kekerasan Mohs
5,0-5,5, berat jenis 2,4, indeks bias 1,50. Sering hadir bersama-sama dengan mineral
sulfida, sehingga sering mengandung emas. Lazurit merupakan produk metamorfosis
kontak dengan batugamping, hadir bersama-sama dengan kalsit, pirit, diopsid, humit,
forsterit, hauyne dan muskovit.

106

Lazurit sangan mirip dengan azurit, ditemukan pertama kali pada tahun 1890 di Sar-eSang District, Koksha Valley, Provinsi Badakhshan, Afghanistan, dan telah ditambang
selama lebih dari 6.000 tahun di distrik lazuli, Afghanistan. Lazurit juga digunakan
sebagai pigmen pewarna lukisan dan pencelupan kain sejak abad ke-enam atau ke-tujuh
Masehi.

Gambar 4.49. Lazurit (biru) dalam metadolomit (kiri), lazurit (biru) sebagai agregat (tengah)
dan kristal lazurit (biru) yang hadir bersama-sama dengan mineral sulfida (kanan)
7) Sodalit (Na8(Al6Si6O24)Cl2)
Sodalite pertama kali dipublikasikan pada tahun 1811 dengan lokasi tipe di kompleks
Ilimaussaq, Narsaq, Greenland Barat. Mineral ini dijumpai dalam bentuk besar,
sebagai pengisi rongga vesikuler batuan beku plutonik seperti syenit-nefelin. Sodalit
terbentuk dalam lingkungan undersaturated bersama-sama dengan leusit, kankrinit
dan natrolit. Mineral ikutan lainnya adalah nefelin, titanian andradit, aegirin,
mikroklin, sanidin, albit, kalsit, fluorit, ankerit dan barit. Mineral sodalit yang telah
ditambang dapat dijumpai di Bancroft, Ontario, dan Mont-Saint-Hilaire, Quebec, di
Kanada; dan Litchfield, Maine, dan Magnet Cove, Arkansas, di Amerika Serikat. The
Ice River kompleks, dekat Golden, British Columbia. Kristalnya dijumpai dalam
bentuk euhedral transparan (Gambar 4.50) seperti yang ditemukan di Namibia utara
dan di lava Vesuvius, Italia. Sifat fisiknya dapat dilihat pada Tabel 4.25.

Gambar 4.50. Sodalit yang ditemukan dalam syenit-nefelin di Ontario (kiri) dan warna biru
khas sodalit (kanan)
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Tabel 4.25. Sifat fisik sodalit
Simetri kristal
Unit cell
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan pada skala Mohs
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Ultraviolet fluorescence

Fusibilitas
Kelarutan
Sifat lain

Isometric hextetrahedral; H-M symbol: 43m kelompok ruang: P43n
a = 8.876(6) Å; Z = 1
Biru megah (mewah), hijau, kuning, violet, putih sebagai urat
Masif; jarang yang dodecahedra
Kubik
Pada {111} membentuk prisma pseudohexagonal
Buruk pada {110}
Konkoidal hingga uneven
Brittle
5.5-6
Dull lilin - greasy
Putih
Transparan-transluken
2.27-2.33
Isotropic
n = 1.483 - 1.487
Merah terang -oranye katodoluminescen dan fluorescence di bawah
LW dan SW UV, warna merah kekuningan phosphorescence; atau
photochromic dalam warna magenta
Mudah dikenali melalui kaca tak berwarna; dalam kilatan warna
kuning
Larut dalam HCl dan asam nitrat
Berbau seperti emisi H2S pada pecahannya

4.1.6 Kuarsa
Kuarsa adalah unsur esensial dari granit dan batuan beku felsik lainnya; serta batuan
sedimen seperti batu pasir dan serpih dan juga hadir dalam jumlah bervariasi sebagai mineral
aksesori di sebagian besar batuan karbonat. Kuarsa diketahui sangat luas sebagai penyusun
utama batuan pada kerak bumi. Mineral ini dicirikan oleh tak berwarna, transparan, bentuk
kristal bentuk kristal prisma segi enam dipiramidal dan piramidal dalam sistem kristal trigonal.
Kuarsa sering memiliki kembaran yang terdistorsi atau tumbuh bersama dengan ortoklas. Di
alam terdiri atas α-kuarsa yang mengkristal dalam sistem kristal trigonal, grup ruang masingmasing pd P3121 dan P3221, dan β-kuarsa yang bersistem kristal heksagonal, masing-masing
pada kelompok ruang P6222 dan P6422. Kuarsa α-dan β-adalah contoh struktur kristal kiral
yang terdiri dari blok bangunan akiral (SiO4 tetrahedra). Transformasi antara kuarsa α- dan βdari tetrahedra ke heksagonal dari yang satu terhadap yang lain tidak terjadi perubahan
susunan. Kuarsa juga merupakan konstituen umum sekis, gneiss, kuarsit dan batuan metamorf
lainnya. Kuarsa memiliki ketahanan terhadap pelapukan, sehingga kita sering menjumpainya
dalam batuan sedimen, seperti batupasir kuarsa dan konglomerat. Sebagian kuarsa terbentuk
dari kristalisasi magma, yang lain terbentuk dari presipitasi larutan hidrotermal, kadang-kadang
hadir dengan mineral bijih seperti emas, perak dan tembaga. Kristal besar kuarsa ditemukan
dalam pegmatit – magmatik dengan diameter mencapai beberapa meter dan berat ratusan
kilogram. Sering digunakan sebagai bahan baku industri gelas dan industri semikonduktor,
kaca dan batu mulia.
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Di alam, kuarsa sangat berragam nama dan bentuknya, ada yang berwarna bening (tak
berwarna), putih susu, putih buram, hijau, merah, ungu, hitam dan lain-lain (Tabel 4.26).
Komposisi umum kuarsa memang sama, namun perbedaan warna tersebut berhubungan
dengan pengotoran yang berlangsung terhadapnya. Pengotoran Fe dapat membentuk kuarsa
berwarna merah, pengotoran sulfur menjadi berwarna kuning, oleh Mg/Ca menjadi hijau
sampai biru dan lain-lain. Kuarsa juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, utamanya
jika warnanya telah berubah dari bening, semakin langka maka nilai jualnya semakin tinggi,
contoh: ametis, beryl, agate dan lain-lain. Kuarsa bening umumnya dipakai untuk bahan
pembuatan gelas, kaca dan keramik.
Tabel 4.26. Macam-macam jenis kuarsa dan sifat fisiknya di alam
1.

Kalsedon

Campuran kriptokristalin dan moganit untuk yang berwarna putih atau
cerah

2.

Agate

Berwarna-warni, kumpulan kalsedon, semi-transparan-transparan

3.

Onyx

Kumpulan agate lurus-lurus, sejajar dan konsisten dalam ukuran.

4.

Jasper

5.

Aventurin

Kuarsa buram kriptokristalin, biasanya berwarna merah-coklat
Kalsedon tranparan dengan inklusi mineral berukuran kecil (biasanya
mika)

6.
7.

Tiger's eye
Rock crystal

Berserat berwarna merah-coklat keemasan, berkilauan.
Jernih tak berwarna

8.

Ametis

Ungu, transparan

9.

Citrin

Kuning-orange kemerahan-coklat, kuning kehijauan

10. Prasiolit

Hijau -mint, transparan

11. Rose quartz

Kuarsa berwana pink, translucent, sering menunjukkan diasterism

12. Rutilated quartz
13. Milky quartz

Kuarsa dengan acicular dan inklusi rutil
Kuarsa berwarna putih buram, translucent-opak, kadang memperlihatkan
diasterism

14. Smoky quartz

Kuarsa berwana coklat-abu-abu, opak

15. Carnelian

Kalsedon orange kemerahan, translucent

16. Dumortierite
quartz

Mengandung limpahan besar kristal dumortierit

1.

Kalsedon
Kalsedon adalah bentuk kriptokristalin dari silika, yang terdiri dari pertumbuhan bersama
kuarsa dan moganit yang sangat halus. Konsentrasi massa silika (SiO2) dalam mineral ini
adalah 60g/mol, warnanya bervariasi ada yang coklat, kuning kecoklatan, putih susu, hijau
kecoklatan, krem dan lain-lain (Gambar 4.51). Dalam gambar di bawah nampak ada
perbedaan warna antara putih susu dan coklat-coklat kehitaman. Warna putih / bening
adalah kuarsanya sedangkan warna coklat adalah moganitnya. Kuarsanya sendiri
bersistem kristalnya trigonal, namun moganit bersistem monoklinik, tidak ada belahan,
pecahan uneven, splintery dan konkoidal, kekerasannya dalam skala Mohs 6-7, kilap lilin,
minyak, dull, greasy dan mutiara, cerat warna putih, diafanitas transluken, spesifik grafiti
2,69-2,61. Kalsedon dimanfaatkan untuk batu mulia (permata). Nama kalsedon
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(chalcedony) berasal dari bahasa Latin chalcedonius yang diberikan untuk penamaan
jasper yang tembus cahaya.

2.

Gambar 4.51. Kenampakan kalsedon ada yang menunjukkan pola orientasi perubahan
warna melengkung seperti awan (kiri) dan pola lurus-lurus dengan gradasi warna yang
jelas (kanan)
Aventurin
Aventurin adalah kuarsa tembus cahaya dengan inklusi mineral pipih yang menunjukkan
efek berkilauan (aventurescen). Mineral ini biasanya hadir bersama-sama dengan fuchsitkrom (muskovit) dengan kilau hijau atau biru silver (Gambar 4.52). Kadang-kadang
aventurin juga berwarna orange dan cokelat oleh kotoran hematit atau goethit.

Gambar 4.52. Kenampakan aventurin hijau kecoklatan oleh pengotoran muskovit dan
krom (kiri) dan hijau yang siap untuk gemstone(kanan)
3.
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Carnelian (Cornelian): kalsedon coklat
Carnelian adalah mineral kalsedon (kuarsa) merah kecoklatan yang biasa digunakan
sebagai batu permata semi mulia. Mineral ini mirip dengan akik, yang umumnya lebih
keras dan lebih gelap. Warna merah-kecoklatan carnelian dibentuk oleh kotoran oksida
besi. Sebenarnya warnanya sangat bervariasi, mulai dari oranye pucat sampai hitam pekat
(Gambar 4.53). Carnelian banyak dijumpai di Brasil, India, Siberia dan Jerman. Carnelian
digunakan untuk perhiasan (manik-manik) dalam busur senjata para bangsawan Mehrgarh
pada abad ke 4-5 SM. Di Mino Minoan (Knossos, Kreta), carnelian dimanfaatkan sebagai
bahan seni dekoratif baik untuk dinding rumah, peralatan rumahtangga hingga kendaraan
(kereta/pedati) hingga tahun 1800 SM. Carnelian juga digunakan secara luas pada zaman
Romawi sebagai batu permata hiasan untuk ukiran segel atau cincin tanda tangan yang

dicelup dalam lilin, karena lilin panas tidak menempel pada batu (mineral carnelian).
Carnelian juga digunakans sebagai sard (sejenis batu akik berbentuk silinder di Asyur),
scarone (di Mesir dan Fenisia), dan sebagai batu permata di Yunani dan Etruska. Pada
masa Ibrani, carnelian juga dipakai pada jubah (diterjemahkan sardius) yang menutuh
bagian dada Imam Besar.

Gambar 4.53. Kenampakan kristal carnelian orange trigonal dipiramidal (kiri) dan
karnelian merah yang dikenal sebagai batu ginjal dalam gemstone (kanan)
4.

Chrysoprase
Kata chrysoprase berasal dari bahasa Yunani yaitu χρυσός chrysos yang berarti 'emas' dan
πράσινον prasinon, yang berarti 'hijau'. Batu chrysoprase yang dipoles dapat memberikan
kenampakan yang indah dengan nilai jual yang tinggi sebagaimana emas. Chrysoprase
disebut juga kuarsa hijau atau kalsedon hijau (Gambar 4.54), warna hijau dibentuk oleh
oksida nikel yang terkandung di dalamnya. Chrysoprase biasanya berwarna hijau apel
hingga hijau tua, makin tinggi oksida nikelnya makin berwarna hijau tua. Varietas
chrysoprase yang lebih gelap juga disebut prase, namun penamaan ini tidak mengacu pada
perubahan komposisinya, namun lebih kepada ciri warnanya. Chrysoprase adalah
cryptocrystalline, dengan kristal-kristal yang berukuran halus yang hanya dapat diamati
menggunakan mikroprob elektron. Anggota silika cryptocrystalline lainnya adalah agate,
carnelian, dan onyx. Kriptokristalin tersebut dibentuk oleh inklusi senyawa-senyawa nikel
yang sangat kecil. Chrysoprase dibentuk dari deposisi hasil pelapukan atau lateritisasi
serpentinit nikelifer atau batuan ophiolit ultramafik lainnya, membentuk urat-urat dan
nodul hadir bersama-sama dengan goethit coklat dan oksida besi lainnya dalam batuan
saprolit kaya magnitit. Karena batuan tersebut tertutup/ditumpangi oleh endapan batuan
kaya Fe (dapat berupa pasir besi) dan batupasir kuarsa (yang kaya silika), maka kemudian
terjadi interaksi keduanya membentuk layer atau nodul kaya Ni, Fe dan Si yang disebut
dengan chrysoprase. Seperti halnya semua bentuk kalsedon, chrysoprase memiliki
kekerasan 6-7 pada skala Mohs dan pecahan konkoidal seperti batu api (flint). Sumber
chrysoprase yang paling terkenal adalah di Queensland, Australia Barat, Haneti Tanzania,
Jerman, Polandia, Rusia, Arizona, California, dan Brasil. Deposit di Tanzania telah
diproduksi sejak 1986. Deposit silikat di Szklary, Lower Silesia, Polandia, adalah yang
terbesar di Eropa dan mungkin terbesar di dunia. Mineral yang sangat mirip dengan
chrysoprase adalah kalsedon krom, dimana warnanya pengaruhi oleh kehadiran kromium
bukan nikel.
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Gambar 4.54. Kenampakan chrysoprase hijau kebiruan (kiri), chrysoprase hijau
kekuningan (tengah) dan chrysoprase hijau pupus dg inklusi coklat (kanan)
5.

Heliotrop
Heliotrop adalah kalsedon hijau yang mengandung inklusi merah oksida besi. Inklusi ini
menyerupai tetesan darah (Gambar 4.55), sehingga disebut juga bloodstone; variasi yang
lain warna merah digantikan oleh warna kuning yang dikenal sebagai plasma. Nama
heliotrop berasal dari bahasa Yunani ἥλιος, hḗlios "matahari", τρέπειν, trépein "to turn".
Heliotrop adalah sejenis jasper atau kalsedon, campuran kriptokristallin kuarsa dengan
inklusi hematit (merah).

Gambar 4.55. Kenampakan heliotrope hijau tua bintik merah (kiri), heliotrope hijau
kebiruan dengan inklusi Fe merah berukuran lebih besar (tengah) dan heliotrope hijau dg
inklusi kuning (kanan)
6.
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Agate
Agate adalah mineral kalsedon atau kuarsa yang mengandung inklusi filamen hijau, seperti
keju, yang berwarna hijau lumut atau biru. Inklusi filamen tersebut kadang-kadang
menyerupai bentuk pohon dengan pola dendritik dengan latar belakang putih masif.
Mineral ini sering disebut sebagai agate dendritik. Dalam kasus yang lain, agate juga dapat
dijumpai sebagai kriptokristalin kalsedon (kuarsa) dengan filamen merah, kuning atau
coklat membentuk perlapisan dengan putih masif secara berselingan, disebut agate moss.
Karena dijumpai dalam bentuk kuarsa mikrokristalin, dengan variasi warna yang
bervariasi tergantung dari campuran kristal-kristal mikro tersebut, yaitu putih, biru, merah,
hijau, kuning, oranye, coklat, pink, ungu, abu-abu, hitam, banded, kekerasan 7, sistem
kristal hexagonal, indeks bias 1,54 – 1,55, SG 2,63 - 2,65, transparansi transparan, refraksi
ganda 0,009, kilap Kaca, belahan tak terlihat (Gambar 4.56). Agate terkelompokkan
menjadi dua yaitu agate dendritik dan agate moss. Agate dijumpai di kota Idar-Oberstein
Jerman, Rio Grande do Sul, Brasil (1800-an).

Gambar 4.56. Kenampakan agate dendritik hijau tua berlatar belakang putih (kiri), agate
moss merah-coklat (tengah) dan agate moss perlapisan merah bata dan putih (kanan)
7.

Onyx
Onyx adalah campuran antara kuarsa dan kalsedon yang terdapat dalam larutan (biasanya
air). Onyx memiliki banyak variasi, tergantung dari tingkat kelarutannya (Tabel 4.27).
Tabel 4.27. Kelarutan kuarsa dan kalsedon dalam air murni
Temperature Quartz Solubility (mg/L) Kalsedon Solubility (mg/L)
0.01°C
0.68
1.34
25.0°C
2.64
4.92
50.0°C
6.95
12.35
75.0°C
14.21
24.23
100.0°C
24.59
40.44
Dibandingkan dengan kuarsa, kalsedon lebih mudah larut pada kondisi suhu rendah,
meskipun secara kimia identik. Hal ini diduga karena kalsedon berbutir sangat halus
(kriptokristalin), sehingga memiliki luas permukaan yang sangat besar. Secara umum,
kalsedon disebut juga kuarsa kriptokristalin berserat, mengandung polimorf monoklinik
kuarsa, yang dikenal sebagai moganit. Konsentrasi massa moganit dalam kalsedon sangat
bervariasi dari <5% sampai lebih dari 20%. Tingginya tingkat kelarutan kalsedon tersebut
disebabkan oleh adanya komponen moganit di dalamnya. Keberadaan moganit dalam
kalsedon secara resmi diakui oleh Asosiasi Internasional Mineralogist. Dari tingkat
kelarutan yang berbeda tersebut, selanjutnya membentuk perlapisan kuarsa kaya moganit
(kalsedon kripto) dan kuarsa (putih). Hal itulah yang kemudian membentuk onyx.

Gambar 4.56. Kenampakan lapisan onyx warna hitam dan putih (kiri) dan onyx yang
telah dipoles (kanan)
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8.

Jasper
Jasper dijumpai dalam bentuk agregat kuarsa mikro dan / atau kalsedon, atau mineral kuarsa
lainnya. Di alam mineral ini dijumpai dalam warna yang bervariasi dari buram, merah,
kuning, coklat atau hijau (Gambar 4.57). Warna merah dalam jasper dibentuk oleh adanya
inklusi inklusi Fe3+. Mineral ini telah dimanfaatkan sebagai batu hiasan atau batu permata.
Mineral dengan corak yang sangat halus digunakan untuk pembuatan vas bunga, lengan
segel, dan tempat/kotak tembakau. Mineral ini dicirikan oleh berat jenis 2,5-2,9, sering
hadir bersama-sama dengan heliotrop (bloodstone), kekerasan 7, kilap mutiara-kaca, indeks
bias 0,506 non pleokroisme. Jasper hijau dengan bintik-bintik merah selama ini dikenal
sebagai salah satu simbol batu keberuntungan (birthstones) untuk anak-anak yang lahir
pada bulan Maret. Jaspilit adalah banded Fe khas pada jasper.

Gambar 4.57. Kenampakan jasper merah bata dengan urat putih (kiri) jasper poles
(tengah) dan jaspilit coklat dan oranye (kanan)
9. Ametis
Ametis adalah mineral kuarsa khas berwarna ungu (Gambar 5.58), biasanya sebagai
perhiasan, terutama liontin, mata cincin, mahkota dan lain-lain. Nama ametis berasal
dari bahasa Yunani Kuno a- ("tidak") dan methustos ("mabuk"), sehingga dipercaya
mampu melindungi pemiliknya dari mabuk. Orang Yunani kuno memakai ametis dan
memiliki keyakinan bahwa amethis dapat mencegah keracunan. Ametis adalah batu
semimulia dan merupakan batu keberuntungan (birthstone) untuk kelahiran bulan
Februari. Ametis dijumpai dengan warna primer violet, merah muda-ungu, kadang2
dengan warna sekunder merah dan biru. Struktur dalam ametis (ungu) dibentuk oleh
iradiasi/kotoran Fe3+ (unsur golongan transisi) yang memiliki jari-jari ionik besar.

Gambar 4.57. Kenampakan geode ametis (kiri) geode yang dibelah (tengah) dan butir
ametis khas yang berwarna ungu (kanan)
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10. Citrine
Citrine adalah salah satu mineral kuarsa yang berwarna kuning kekecoklatan,
merupakan permata paling populer setelah ametis. Sebagian besar citrine dibentuk oleh
pemanasan ametis. Natural Citrine, yang langka, berwarna kuning sampai oranyekuning (Gambar 4.58). Citrine kuning terang alami sering disebut "Lemon Quartz".
Mineral ini dijumpai dalam bentuk kelompok piramida yang menonjol di dasar geode.
Di samping itu, citrine juga dapat dijumpai sebagai kristal piramidal pendek, gemuk,
terminasi, agregat tunggal atau dalam agregat yang kompleks, dan kadang-kadang
sebagai kristal prismatik panjang. Citrine dicirikan oleh Transparan (tembus pandang),
berat jenis 2,6 - 2,7, kilap kaca, belahan tak-terlihat, pecahan konkoidal, tencity rapuh,
dapat larut dalam asam hidrofluorat, termasuk ke dalam grup silikat tektosilikat,
terdapat dalam batuan beku, sedimen dan metamorf.

Gambar 4.58. Kenampakan pecahan geode citrine warna oranye (kiri) citrine dengan rutil
(tengah) dan citrine yang terbentuk di alam berwarna kuning terang (kanan)
4.1.6 Mineral Lempung
Mineral lempung adalah mineral kelompok phyllosilicate, diketahui khas menyusun
permukaan bumi dalam bentuk soil (tanah), hasil ubahan batuan sedimen saat diagenesis, dan
hasil ubahan batuan vulkanik oleh larutan hidrotermal. Sebagian besar mineral lempung
bersusunan alumina silikat hidrat. Dalam hal ini air sangat penting dalam pembentukannya,
Struktur dalam mineral lempung disusun oleh kation-kation tertentu yang membentuk
lembaran lempung berstruktur tetrahedral. Perbandingan anion dan kationnya adalah 2:1 untuk
rantai ganda tetrahedra dan 1:1 untuk rantai tunggal oktahedra. Mineral lempung
diklasifikasikan didasarkan pada ciri tipe lapisan (1:1 atau 2:1), dengan karakter lembaran
dioktahedral atau trioktahedral bergantung pada besarnya muatan lapisan negatif dan substitusi
atom negatif, serta sifat material interlayer (Tabel 4.28).
Mineral lempung dicirikan oleh ukuran butirannya yang sangat halus (<1/256 mm) Oleh
ukurannya yang halus tersebut, mineral lempung bersifat swelling (mengembang), yaitu dapat
mengembang saat basah (karena menyimpan air) dan dapat menkerut (saat kering). Batuan
yang memiliki komposisi mineral lempung sangat berbahaya jika di atasnya diletakkan
konstruksi bangunan. Sifat swelling tersebut dapat menyebabkan bangunannya mudah retak
hingga runtuh. Mineral lempung juga memiliki sifat expansive, sehingga saat mineral ini jenuh
terhadap air akan membentuk bidang gelincir, yang memicu terjadinya gerakan massa. Sebagai
contoh adalah longsoran di Banjarnegara pada tahun 2015 dan bergeraknya jalan tol Cipamali
baru-baru ini. Itulah sebabnya pembelajaran mineral lempung tetap harus dilakukan secara
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terus-menerus. Saking halusnya, mineral lempung hanya dapat dikenali dengan tepat melalui
teknik pengamatan XRD, spektroskopi sinar inframerah, dan mikroskop elektron.
Tabel 4.28. Dasar mineral lempung diklasifikasikan ditunjukkan di bawah ini; Lihat Hillier
(2003) untuk pengenalan yang lebih rinci tentang mineralogi lempung.
Tipe
lapisan

Muatan lapisan (q)

1:01 q≈0
2:01 q≈0
q≈1

Peningkatan
tambahan
lapisan

q variable

Variable q variable

Kelompok
Kaolin-Serpentin
[Si4]Al4O10(OH)8.nH2O
(n= 0 or 4)
Talk-pirofilit
Smektit (q≈0.2-0.6)
Mx[Si8]Al3.2Fe0.2Mg0.6O20
(OH)4
Vermikulit (q≈0.6-0.9)
Mx[Si7Al]AlFe.05Mg
0.5O20(OH)4
Mika (q≈1.0) / Illit
Mx[Si6.8Al1.2]Al3Fe.
025Mg0.75O20(OH)4
Klorit
(Al(OH)2.55)4[Si6.8Al01.2}
Al3.4Mg0.6)20(OH)4
Sepiolit-Paligorskit
Campuran-lapisan

Subkelompok

Nama mineral

Kaolin
Serpentin

Kaolinit
Bertierin

Pirofilit
Talk
Di-smektit
Tri-smektit

Pirofilit
Talk
Montmorilonit
Saponit

Di-vermikulit
Trivermikulit
Di-mika
Tri-mika

Di-vermikulit
Tri-vermikulit

Di-klirit
Tri-klorit

Sudoit
Chamosit

Sepiolit
Paligorskit
Di-mika-dismektit
Tri-klorit -trismektit

Sepiolit
Paligorskit
Rektorit

Illite, Muskovit
Biotit

Korensit

1. Kelompok Kaulinit
Kelompok ini memiliki tiga anggota yaitu kaolinit, dikit dan nakrit (polimorf: komposisi
sama dan bentuk berbeda), dengan komposisi kimia Al2Si2O5(OH)4. Gugus umum kaolinit
tersusun atas lembaran silikat (Si2O5) yang terikat pada kation aluminium oksida /
hidroksida (Al2(OH)4) disebut gibbsit. Lapisan silikat dan gibbsit terikat erat dengan ikatan
lemah antar lapisan berpasangan s-g. Kegunaan kaulinit adalah sebagai bahan baku
keramik, pengisi cat, karet dan plastik, serta dalam di industri kertas untuk menghasilkan
kertas glossy (seperti dalam majalah).
2. Smektit dan Montmorilonit
Kelompok ini terdiri dari pirofilit, talk, vermikulit, saukonit, saponit, nontronit dan
montmorillonit. Rumus umum kelompok ini adalah (Ca, Na, H) (Al, Mg, Fe, Zn)2 (Si,
Al)4O10(OH)2 - xH2O, x mewakili jumlah variabel air yang dapat dikelompokkan oleh
kelompok ini. Sebagai contoh adalah komposisi kimia talk Mg3Si4O10(OH)2. Lapisan
gibbsit dari gugus kaolinit dapat berubah menjadi oksida brucit yang masuk ke dalam
kelompok ini dengan mengganti Al oleh Mg, yaitu (Mg2(OH)4). Struktur kelompok ini
terdiri dari lapisan silikat yang melapisi lapisan gibbsit (atau brucit) di antaranya, dalam
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urutan susunan s-g-s. Jumlah variabel molekul air akan berada di antara rangkaian s-g-s.
Kegunaan kelompok ini sangat banyak, antara lain untuk bedak, pengisi cat dan karet,
porselen listrik, material tahan panas dan tahan asam, sebagai lumpur pemboran dan
sebagai plasticizer dalam pembuatan pasir dan bahan lainnya. Kelompok smektit terdiri
atas pirofilit, talk, saukonit, neutronit dan montmorilonit. Kelompok ini terbentuk
3. Kelompok Illit (Mineral Lempung Mika)
Kelompok ini pada dasarnya adalah muskovit mikro yang terhidrasi. Mineral ini satusatunya pembentuk batuan dalam serpih dan argillaceous; terdiri atas illit dan muskovit.
Rumus umumnya adalah (K,H)Al2(Si,Al)4O10(OH)2 - xH2O, dimana x mewakili jumlah
variabel hidroksi dalam kelompok mineral ini. Struktur kelompok ini mirip dengan
kelompok montmorillonit dengan lapisan silikat berupa gibbsit, dalam urutan susunan s-g.
Jumlah variabel molekul air akan berada di antara rangkaian s-g-s dan ion potasium.
Mineral ini digunakan sebagai konstituen serpih, isian dan lumpur pemboran.
4. Kelompok Klorit
Kelompok ini tidak selalu dianggap sebagai bagian dari mineral lempung dan kadangkadang terpisah dari kelompok filosilikat. Hal itu karena klorit memiliki diameter mineral
yang relatif lebih besar dan umum meskipun anggotanya tidak dikenal. Istilah klorit
digunakan untuk menunjukkan karena anggota kelompok ini tidak dapat dibedakan atau
disamakan dengan mineral lain yang memungkinkan. Rumus umumnya adalah X46Y4O10
(OH O)8. X mewakili satu atau lebih aluminium, besi, lithium, magnesium, mangan, nikel,
seng atau jarang kromium. Y mewakili aluminium, silikon, boron atau besi tapi kebanyakan
aluminium dan silikon.
Lapisan gibbsit dari kelompok mineral lempung lainnya digantikan oleh klorit. Struktur
kelompok ini terdiri dari lapisan silikat yang melapisi lapisan brucit atau brucit yang
lainnya, dalam urutan susun s-b yang serupa dengan kelompok di atas. Namun, di dalam
klorit, ada lapisan brucit yang memiliki ikatan lemah membentuk struktur ikatan s-b-s. Jadi,
secara umum ikatannya menjadi s-b-s b s-b-s b secara berurutan. Jumlah variabel molekul
air akan berada di antara lapisan / ikatan s-b-s dan lapisan brucit.
Kelompok ini jarang diketahui dengan baik kegunaan mineralnya, terdiri atas:
1. Amesit (Mg, Fe)4Al4Si2O10(OH)8
2. Baileyklor (Zn, Fe+2, Al, Mg)6(Al, Si)4O10(O, OH)8
3. Chamosit (Fe, Mg)3Fe3AlSi3O10(OH)8
4. Klinoklor (kaemmererit) (Fe, Mg)3Fe3AlSi3O10(OH)8
5. Cookeit (LiAl5Si3O10(OH)8
6. Korundophilit (Mg, Fe, Al)6(Al, Si)4O10(OH)8
7. Daphnit (Fe, Mg)3(Fe, Al)3(Al, Si)4O10(OH)8
8. Delessit (Mg, Fe+2, Fe+3, Al)6(Al, Si)4O10(O, OH)8
9. Gonyerit (Mn, Mg)5(Fe+3)2Si3O10(OH)8
10. Nimit (Ni, Mg, Fe, Al)6AlSi3O10(OH)8
11. Odinite (Al, Fe+2, Fe+3, Mg)5(Al, Si)4O10(O, OH)8
12. Orthochamosit (Fe+2, Mg, Fe+3)5Al2Si3O10(O, OH)8
13. Penninit (Mg, Fe, Al)6(Al, Si)4O10(OH)8
14. Pannantit (Mn, Al)6(Al, Si)4O10(OH)8
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15. Rhipidolit (proklor) (Mg, Fe, Al)6(Al, Si)4O10(OH)8
16. Sudoit (Mg, Fe, Al)4 - 5(Al, Si)4O10(OH)8
17. Thuringit (Fe+2, Fe+3, Mg)6(Al, Si)4O10(O, OH)8

Gambar 4.59. Kenampakan mineral lempung kelompok illit (kiri), kaulinit (tengah) dan
montmorilonit (kanan)

Gambar 4.60. Bentonit yang digunakan sebagai bahan lumpur pemboran kelompok
montmorilonit (kiri), smektit (tengah) dan klorit (kanan)
4.2. Mineral Non-Silikat
Mineral non-silikat adalah mineral yang tersusun atas komponen kimia yang bukan silikat.
Mineral ini biasanya diidentifikasi dari sifat mudah larut terhadap jenis unsur atau senyawa
kimia tertentu, dari bau dan rasanya. Mineral non-silikat dapat dikelompokkan ke dalam 5
kelompok besar, yaitu karbonat, evaporit, oksida, sulfida, dan fosfat.
4.2.1 Karbonat
Semua mineral karbonat memiliki komposisi umum kalsium karbonat (CO32-). Senyawa
ini paling mudah larut dalam asam sulfat, dengan mekanisme kelarutannya adalah (M2-=
CaCO3):
[M2+][CO32-] + H2O
M2+(aq) + CO32-(aq)
CO32- + H+
HCO3HCO3- + H+
H2CO3
H2CO3
H2O + CO2
Tingkat kelarutan CaCO3 dalam air asam tergantung pada jenis polimorfnya, rata-rata
adalah 25o, Ksp untuk kalsit dan aragonit (polimorf CaCO3 yang paling umum) masing-masing
adalah 10-8,48 dan 10-8,34.Semua karbonat memiliki sifat dapat terrekristalisasi dari air dan
sangat mudah larut dalam air asam. Sebagai contoh adalah air tanah yang berada pada lapisan
bawah batugamping. Air tersebut sering membentuk pelarutan batugamping yang dilaluinya,
sehingga membentuk morfologi karst, yang salah satunya adalah membentuk gerowong / goa118

goa, dan sungai bawah tanah. Air tanah yang telah mengalami reaksi dengan batugamping
tersebut menjadi bersifat asam dan karbonatan. Pada airtanah yang konsentrasi karbonatnya
tinggi maka akan terrekristalisasi membentuk kalsit yang baru, kita kenal sebagai stalaktit (di
atas yang menggantung dalam gua) dan stalakmit (menambat di dasar gua). Mekanisme
pembentukannya adalah jika terdapat massa / tubuh air yang mengandung Ca2+ dan HCO3mengalir pada ruang hampa udara di dalam gua, maka akan menurunkan tekanan parsial dalam
gua, sehingga CO2 yang ada di dalam lingkungan gua tersebut terkondensasi membentuk
embun-embun air. Padatan terikut (dapat berupa unsur logam) akan terendapkan, sedangkan
sebagian yang lain dilepaskan dalam bentuk / fase gas. Hal itu dapat meningkatkan pH air dan
memicu terbentuknya kalsit dalam bentuk stalagmit, stalaktit dan fitur gua lainnya.
Dalam karbonat, sering dijumpai ion logam yang terjebak dalam ruang kisi selama proses
kristalisasi. Hal itu yang menyebabkan mineral karbonat dijumpai dalam berbagai warna,
variasi mineral dan bentuk kristal (Tabel 4.29). Garam yang mengandung anion karbonat akan
terurai dengan melepaskan karbon dioksida. Hal itu adalah reaksi endotermik yang dapat
menghasilkan mineral oksida logam. Prinsipnya adalah karbonat akan lebih stabil secara
umum, jika memiliki diameter kation yang lebih besar, diameter Mg lebih kecil dari pada Ca
dan Ca lebih kecil dari pada Ba, sehingga dolomit stabil pada suhu di bawah 300oC, kalsit stabil
pada suhu di bawah 840oC, dan barit stabil pada suhu di bawah 1300oC:

Mineral karbonat dapat dikelompokkan ke dalam 2 group, yaitu yang bersifat anhidrous
(tak terhidrasi) dan yang bersifat hidrous (terhidrasi). Karbonat anhidrous dicirikan oleh
memiliki sistem kristal trigonal (ct: kalsit dan dolomit) dan ortorombik (ct: aragonit). Karbonat
terhidrasi memiliki sistem kristal monoklinik (ct. azurit dan malasit).
Tabel 4.29. Mineral-mineral karbonat di alam yang telah teridentifikasi dengan baik (sumber:
Pollard et al., 1991, Song and Moon, 1998, Miyakaki et al., 1993, Clark, 1993, Railsback,
1999, dan Miyawaki, et al. 1997)
1) Mineral karbonat murni
(1) Kelompok mineral bikarbonat
Nahcolite
NaHCO3
Kalicinite
KHCO3
Teschemacherite
NH4HCO3
Wegscheiderite
Na5(HCO3)3CO3
Trona
Na3HCO3CO3.2H2O
Thomasclarkite-(Y)
Na(Y,REE)(HCO3)(OH)3.4H2O
(2) Karbonat murni: dengan dan / tanpa H2O
Natrite
Na2CO3
Zabuyelite
Li2CO3
Fairchildite
K2Ca(CO3)2
Butschliite
K2Ca(CO3)2
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Nyerereite
Natrofairchildite
Zemkorite
Shortite
Eitelite
Gregoryite
Calcite
Aragonite
Vaterite
Alstonite
Paralstonite
Barytocalcite
Ankerite
Kutnohorite
Minrecordite
Benstonite
Olekminskite
Dolomite
Huntite
Tarnowitzite
Magnesite
Norsethite
Gaspeite
Breunnerite
Sideroplesite
Pistomesite
Magniosiderite
Smithsonite
Siderite
Rhodochrosite
Sphaerocobaltite
Otavite
Strontianite
Cerussite
Witherite
Oligonite
Remondite-(Ce)
Burbankite
Calcioburbankite
Khanneshite
Carbocernaite
Ewaldite
Sahamalite-(Ce)
Petersenite-(Ce)
(3) Karbonat murni dengan H2O
Natron
Thermonatrite
Gaylussite
Pirssonite
Baylissite
Chalconatronite
Ikaite
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Na2Ca(CO3)2
Na2Ca(CO3)2
Na2Ca(CO3)2
Na2Ca2(CO3)3
Na2Mg(CO3)2
(Na,K,Ca)2CO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaBa(CO3)2
CaBa(CO3)2
CaBa(CO3)2
CaFe(CO3)2
CaMn(CO3)2
CaZn(CO3)2
Ca6Ba6Mg(CO3)13
Sr(Sr,Ca,Ba)(CO3)2
CaMg(CO3)2
Mg3Ca(CO3)4
(CaPb)CO3
MgCO3
BaMg(CO3)2
(Ni, Mg)CO3
(Mg,Fe)CO3
(Fe,Mg)CO3
(Fe,Mg)CO3
(Fe,Mg)CO3
ZnCO3
FeCO3
MnCO3
CoCO3
CdCO3
SrCO3
PbCO3
BaCO3
(Fe,Mn)CO3
Na3(Ce,La,Ca,Na,Sr)3(CO3)5
(Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5
Na3(Ca,REE,Sr)3(CO3)5
(Na,Ca)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5
(Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2
Ba(Ca,Y,Na,K)(CO3)2
(Mg,Fe2+)(Ce,La,Nd)2(CO3)4
Na4REE2(CO3)5
Na2CO3.10H2O
Na2CO3.H2O
Na2Ca(CO3)2.5H2O
Na2Ca(CO3)2.2H2O
K2Mg(CO3)2.4H2O
Na2Cu(CO3)2.3H2O
CaCO3.6H2O

Monohydrocalcite
CaCO3.H2O
Sergeevite
Ca2Mg11(CO3)13.10H2O
Nesquehonite
MgCO3.3H2O
Barringtonite
MgCO3.2H2O
Lansfordite
MgCO3.5H2O
Hellyerite
NiCO3.6H2O
Lanthanite-(La)
(La,Ce)2(CO3)3.8H2O
Lanthanite-(Ce)
(Ce,La)2(CO3)3.8H2O
Lanthanite-(Nd)
(Nd,La)2(CO3)3.8H2O
Coutinite
Discredited in favor of Lanthanite-(Y) and/or
Lanthanite-(Nd)
Coutinhite
Neodymite
Calkinsite-(Ce)
(Ce,La)2(CO3)3.4H2O
Kimuraite-(Y)
CaY2(CO3)4.6H2O
Lokkaite-(Y)
CaY4(CO3)7.9H2O
Donnayite-(Y)
Sr3NaCaY(CO3)6.3H2O
Shomiokite-(Y)
Na3Y(CO3)3.3H2O
Tengerite-(Y)
Y2(CO3)3.2-3H2O (new formula)
Tuliokite
Na6BaTh(CO3)6.6H2O
Weloganite
Sr3Na2Zr(CO3)6.3H2O
(4) Karbonat murni dengan OH- atau O2McGuinnessite
(Mg,Cu)2CO3(OH)2
Hydrozincite
Zn5(CO3)2(OH)6
Malachite
Cu2CO3(OH)2
Azurite
Cu3(CO3)2(OH)2
Rosasite
(Cu,Zn)2CO3(OH)2
Zincrosasite
(Zn,Cu)2CO3(OH)2
Aurichalcite
(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Loseyite
(Zn,Mn)7(CO3)2(OH)10
Sclarite
(Zn,Mg,Mn)4Zn3(CO3)2(OH)10
Hydrocerussite
Pb3(CO3)2(OH)2
Kolwezite
(Cu,Co)2CO3(OH)2
Nullaginite
Ni2CO3(OH)2
Glaukosphaerite
(Cu,Ni)2CO3(OH)2
Shannonite
Pb2OCO3
Georgeite
Cu2CO3(OH)2 (new formula)
Plumbonacrite
Pb10(CO3)6O(OH)6
Dawsonite
NaAlCO3(OH)2
Bismutite
(BiO)2CO3
Beyerite
(Ca,Pb)(BiO)2(CO3)2
Sabinaite
Na4Zr2TiO4(CO3)4
Kimrobinsonite
(Ta,Nb)(OH)3(O,CO3)
Rutherfordine
UO2CO3
Widenmannite
Pb2UO2(CO3)3
(5) Karbonat Murni dengan H2O dan OH- atau O2Peterbaylissite
Hg1+3CO3(OH).2H2O
Kambaldaite
NaNi4(CO3)3(OH)3.3H2O
Szymanskiite
Hg+116(Ni,Mg)6(CO3)12(OH)12(H3O)8.3H2O
Pokrovskite
Mg2CO3(OH)2.0.5H2O
Artinite
Mg2CO3(OH)2.3H2O
Hydromagnesite
Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O
Giorgiosite
Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O
Dypingite
Mg5(CO3)4(OH)2.5H2O
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Callaghanite
Widgiemoolthalite
Yoshikawaite
Zaratite
Otwayite
Georgeite
Claraite
Tengerite-(Y)
Calcio-ancylite-(Nd)
Calcio-ancylite-(Ce)
Ancylite-(Ce)
Gysinite-(Nd)
Schuilingite-(Nd)
Kamphaugite-(Y)
Ancylite-(La)
Dundasite
Indigirite
Alumohydrocalcite
Para-alumohydrocalcite
Dresserite
Hydrodresserite
Strontiodresserite
Znucalite

Cu2Mg2CO3(OH)6.2H2O
(Ni,Mg)5(CO3)4(OH)2.4-5(H2O)
Mg5(CO3)4(OH)2.8H2O
Ni3CO3(OH)4.4H2O
Ni2CO3(OH)2.H2O
Cu5(CO3)3(OH)4.6H2O (old formula)
(Cu,Zn)3CO3(OH)4.4H2O
CaY3(CO3)4(OH)3.3H2O (old formula)
(Nd,Ce)3Ca(CO3)4(OH)3.H2O
(Ca,Sr)Ce(CO3)2(OH).H2O
SrCe(CO3)2OH.H2O
Pb(Nd,La)(CO3)2(OH).H2O
PbCu(Nd,Gd,Sm,Y)(CO3)3OH.1.5H2O
Ca(Y,REE)2(CO3)4(OH)2.3H2O
Sr(La,Ce)(CO3)2(OH).H2O
PbAl2(CO3)2(OH)4.H2O
Mg2Al2(CO3)4(OH)2.15H2O
CaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O
CaAl2(CO3)2(OH)4.6H2O
BaAl2(CO3)2(OH)4.H2O
BaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O
(Sr,Ca)Al2(CO3)2(OH)4.H2O
Zn11UO2Ca(CO3)3(OH)204H2O
Zn12UO2Ca(CO3)3(OH)224H2O
Bijvoetite-(Y)
(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6.11H2O
Astrocyanite-(Ce)
Cu2(Ce,Nd)2UO2(CO3)5(OH)2.1.5H2O
Shabaite-(Nd)
Ca(Nd,Sm,Y)2UO2(CO3)4(OH)2.6H2O
Rabittite
Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4.18H2O
Sharpite
Ca(UO2)6(CO3)5(OH)4.6H2O
Urancalcarite
Ca(UO2)3CO3(OH)6.3H2O
Wyartite
Ca3(UO2)6U4+(CO3)2(OH)18.3-5H2O
Joliotite
UO2CO3.nH2O
Grimselite
K3NaUO2(CO3)3.H2O
Bayleyite
Mg2UO2(CO3)3.8H2O
Metazellerite
CaUO2(CO3)2.3H2O
Zellerite
CaUO2(CO3)2.5H2O
Voglite
Ca2CuUO2(CO3)4.6H2O
Andersonite
Na2CaUO2(CO3)3.6H2O
Swartzite
CaMgUO2(CO3)3.12H2O
Kamotoite-(Y)
Y2(UO2)4O4(CO3)3.14.5(H2O)
Mckelveyite-(Y)
Ba3Na(Ca0.7,U0.2)Y(CO3)6.3(H2O)
Fontanite
Ca(UO2)3(CO3)4.3H2O
Liebigite
Ca2(UO2)(CO3)3.11H2O
Roubaultite
Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2.4H2O
Blatonite
UO2CO3H20
(6) Layered Hydroxyl-Carbonate Minerals
Hydrotalcite
Mg6Al2CO3(OH)16.4H2O
Scarbroite
Al5CO3(OH)13.5H2O
Hydroscarbroite
Al14(CO3)3(OH)36.nH2O
Manasseite
Mg6Al2CO3(OH)16.4H2O
Takovite
Ni6Al2(OH)16(CO3,OH).4H2O
Charmarite
Mn4Al2(OH)12CO3.3H2O
Quintinite
Mg4Al2(OH)12CO3.3H2O
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Caresite
Wermlandite
Pyroaurite
Sjogrenite
Brugnatellite
Coalingite
Stichtite
Desautelsite
Reevesite
Comblainite
Barbertonite

Fe4Al2(OH)12CO3.3H2O
Ca2Mg14(Fe3+,Al)4CO3(OH)42.29H2O (old)
Mg6Fe3+2CO3(OH)16.4H2O
Mg6Fe3+2CO3(OH)16.4H2O
Mg6Fe3+CO3(OH)13.4H2O
Mg10Fe3+2CO3(OH)24.2H2O
Mg6Cr3+2CO3(OH)16.4H2O
Mg6Mn3+2CO3(OH)16.4H2O
Ni6Fe3+2CO3(OH)16.4H2O (14)
Ni6Co3+2(OH)16(CO3).nH2O
Mg6Cr3+2CO3(OH)16.4H2O

Mineral-mineral yang mewakili adalah:
1. Kelompok mineral karbonat anhidrous, yaitu rodokrosit dan smitsonit
Rodokrosit (MnCO3)
Rodokrosit utamanya ditemukan sebagai urat pada batuan ubahan hidrotermal temperatur
rendah. Mineral ini dapat dijumpai dalam bentuk kumpulan yang jika dipotong melintang
memperlihatkan susunan perlapisan konsentris berwarna terang dan gelap. Mineral ini
digunakan untuk batu hias dan batu mulia, ditemukan pertama kali pada 1813 di Cavnic,
Maramureş, kini Rumania.

Gambar 4.61. Contoh mineral rodokrosit
(berwarna merah
2.

Kelompok Kalsit
Kelompok kalsit terdiri atas 3 mineral, yaitu kalsit (CaCO3), gaspeit ((Ni,Mg,Fe2+)CO3)
dan magnesit (MgCO3).
a. Kalsit (CaCO3)
Kalsit adalah mineral karbonat dan polimorf paling stabil pd kalsium karbonat
(CaCO3). polimorf lainnya adalah aragonit dan vaterit. Aragonit akan berubah menjadi
kalsit pada suhu 380-470 ° C, sedangkan vaterit kurang stabil pada suhu ini.
Kalsit dicirikan oleh Sistem Kristal trigonal-rhombohedral, bentuk kristal: tumpul,
tabular, prisma, atau scalenohedra, kembaran polisintetis; dihasilkan oleh bentuk
berserat, granular, pipih atau kompak, belahan tiga arah sejajar dengan bentuk
rhombohedron; pecahan konkoidal (tetapi jarang), kekerasan Mohs 3, berat jenis 2.71,
dan kilau lilin. Ciri fisik lain adalah warna putih atau abu-abu, merah, oranye, kuning,
hijau, biru, ungu, coklat, atau bahkan hitam jika mengalami pengotoran. Kalsit
transparan menjadi buram dan kadang-kadang berpendar atau terfluoresensi; yang
transparan dikenal dengan nama “Islandia spar” yang sering digunakan untuk optik.
Varietas kalsit yang lain berbentuk kristal scalenohedral akut yang disebut "gigi anjing
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spar" ; bentuk rhombohedral kadang-kadang disebut "tiang nailhead", birefringence
(pembiasan ganda): kuat. Kalsit, seperti kebanyakan karbonat yang laut yang dapat larut
dalam asam. Pelarutan kalsium pd batuan karbonat membentuk topografi karst.

Gambar 4.62. Transpormasi kalsit (CaCO3) ke magnesit (MgCO3), bentuk kristal dan
susunannya (Folk, 1972)

Gambar 4.63. Kenampakan kalsit (CaCO3) dalam kristal rombohedral buram
(transluken ; kiri) dan bening transparan (kanan)
b. Magnesit (MgCO3)
Mineral ini disebut magnesium karbonat, campuran karbonat Fe2+ dan magnesium
(dikenal sebagai ankerite). Mineral ini dijumpai dengan struktur berlapis, yaitu
perselingan karbonat Fe dan karbonat-Mg yang di dalamnya juga sering mengandung
mangan, kobalt dan nikel dalam jumlah kecil, hasil ubahan batuan ultrabasa, serpentinit,
dan magnesium pada metamorfosa kontak dan regional. Dalam bentuk kriptokristalin,
mineral asosiasinya adalah opal atau rijang. Pada lapisan regolith atas batuan ultrabasa,
dijumpai sebagai mineral karbonat sekunder yang menyisip dalam tanah / lapisan tanah,
hasil pelarutan dan pengkayaan karbon dioksida dalam air tanah.
2 Mg3Si2O5(OH)4 + 3 CO2 → Mg3Si4O10(OH)2 + 3 MgCO3 + H2O.
Magnesit terbentuk melalui karbonasi olivin dengan air dan karbon dioksida pada suhu
tinggi dan tekanan tinggi khas dari facies greenschist.
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Gambar 4.64. Magnesit yang hadir dalam batuan metamorf sebagai kriptokristalin
dengan opal (kiri) dan magnesit yang hadir bersama-sama dengan dolomit dalam
bentuk kristal rombohedral (kanan)
3. Kelompok Aragonit
a. Aragonit (CaCO3)
Aragonit terbentuk secara biologis dan fisik akibat curah hujan yang tinggi di
lingkungan laut dan air tawar. Mineral ini dicirikan oleh sistem kristal ortorombik,
bentuk acicular, kembaran pseudo-heksagonal, columnar atau berserat, kadangkadang bercabang stalactitic (disebut flos-ferri atau "bunga besi") karena sering
mengandung bijih besi Carinthian. Mineral ini pertama kali ditemukan di Molina de
Aragón (Guadalajara, Spanyol), pada 1797. Dijumpai dalam kerang moluska, dan
sebagai endoskeleton karang dari air dingin hingga hangat. Aragonit dapat terbentuk
di laut (sebagai endapan anorganik) dan di gua-gua (speleothems). Fosil kerang
aragonit ammonit yang telah punah membentuk batu ammolit. Aragonit adalah
mineral metastabil yang sering digantikan keberadannya oleh kalsit dalam fosil.

Gambar 4.65. Kenampakan berserabut aragonit (kiri) dan kriptokristalin aragonit (kanan)
Ciri fisik aragonit adalah warna putih, merah, kuning, oranye, hijau dan lain-lain.
Perawakan mineral reniform, pisolitic, coralloidal, stalactitic, sistem kristal ortorombik,
kembaran polisintetik paralel pada {100} dan siklik pada {110}, belahan jarang ada {010}
dan tak-sempurnam pada {110} dan {011}, pecahan sub-konkoidal, rapuh, kekerasan
(Mohs) 3,5-4, kilap lilin dan resin melalui belahannya, cerat putih, buram-tembus cahaya,
SG 2,95, sifat optis biaxial dan larut dalam larutan asam.
Anggota kelompok aragonit yang lain adalah Cerussite (PbCO3), Strontianite (SrCO3),
Witherite (BaCO3), Rutherfordine (UO2CO3) dan Natrite (Na2CO3)
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4.

Kelompok Dolomite
Kelompok dolomit terdiri atas ankerit (CaFe(CO3)2), dolomit (CaMg(CO3)2), huntit
(Mg3Ca(CO3)4), minrecordit (CaZn(CO3)2) dan barytocit (BaCa(CO3)2).
a. Dolomit (CaMg(CO3)2)
Dolomit merupakan mineral karbonat anhidrat yang terdiri atas kalsium magnesium
karbonat. Kata dolomit menggambarkan batuan karbonat sedimen, yang terdiri terutama
dari mineral dolomit (= dolostone). Dari hasil penelitian menemukan dolomit terbentuk di
bawah kondisi anaerob seperti laguna jenuh garam di sepanjang pantai, misalnya di Rio
de Janeiro Brasil, yaitu, Lagoa Vermelha dan Brejo Espinho. Pada awalnya dolomit diduga
terbentuk dari akumulasi bakteri-pereduksi sulfat (misalnya Desulfovibrio brasiliensis),
namun kemudian diketahui bahwa dolomit dapat terbentuk pada suhu rendah di
lingkungan alami kaya bahan organik, di permukaan sel mikroba. Dolomit terbentuk dari
kompleksasi magnesium oleh kelompok karboksil yang terkait dengan bahan organik
dolomit.

Gambar 4.66. Kenampakan kristal dolomit putih bening (kiri) dan kriptokristalin dolomit
berwarna oranye (kanan)
Sistem kristal dolomit trigonal-rhombohedral; putih, cokelat, abu-abu, atau merah muda
(Tabel 4.30). Dolomit adalah karbonat bersusunan ganda, struktur bolak-balik kalsium dan
magnesium; sehingga tidak cepat larut atau membuih dalam larutan asam klorida encer.
Dolomit berbeda dengan mineral karbonat yang lain karena susunan kristalnya yang lebih
rapat, karenanya umumnya memiliki kembaran sederhana (albit). Di alam, dolomit kadangkadang dijumpai berwarna kuning karena kationnya didominasi oleh Fe (namanya adalah
ankerit), dan jika berwarna pink maka kationnya didominasi oleh mangaan (namanya
kutnohorit). Kation Mg juga dapat digantikan oleh Pb, Zn, dan Co, mineral-mineral dengan
kation tersebut sering berasosiasi dengan huntit (Mg3Ca(CO3)4). Karena dolomit dapat
terurai oleh air asam, maka dapat digunakan sebagai pendeteksi akuifer dan karst.
Tabel 4.30. Sifat fisik dolomit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs)
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Putih, abu-abu - pink
Tabular, memiliki permukaan kristal melengkung, kolumnar, stalactitic,
granular, masif.
Trigonal
Sederhana pada kontak kembarnya
Sempurna pada{ 1011}, belahan rhombohedral
Konkoidal
Brittle
3,5 - 4

Kilap
Cerat
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Kelarutan
Sifat lain

Lilin - mutiara
Putih
2,84–2,86
Uniaxial (-)
nω = 1.679–1.681 nε = 1.500
δ = 0.179–0.181
Rendah pada HCl encer
Kadang terfluorescen putih - pink d bawah sinar UV; triboluminescent.

5. Karbonat dengan hidroksida
Mineral karbonat dengan hidroksida adalah azurit (Cu3(CO3)2(OH)2), hidrocerussit
(Pb3(CO3)2(OH)2), malachit (Cu2CO3(OH)2), rosasit (Cu,Zn)2CO3(OH)2, fosgenit
(Pb2(CO3)Cl2), hdrozincit (Zn5(CO3)2(OH)6) dan aurichalcit ((Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6).
a. Azurit (Cu3(CO3)2(OH)2)
Azurit adalah mineral tembaga biru lembut yang dihasilkan oleh pelapukan
endapan bijih tembaga; dikenal juga dengan sebutan Chessylit, karena pertama kali
ditemukan di tambang Chessy dekat Lyon, Perancis. Mineral ini termasuk ke dalam
kelompok mineral karbonat, dan telah dikenal sejak zaman kuno dengan nama
Yunani kuanos (κυανός: "biru," akar cyan Inggris) dan nama latin “caeruleum”.
Azurit biru ini memiliki kenampakan fisik yang sangat bagus, berwarna cenderung
biru tua. Mineral ini terbentuk dari ubahan dan / pelapukan mineral kaya tembaga.
Dalam pertumbuhannya Cu dalam Azurit tidak stabil di udara terbuka, sehingga
mudah digantikan oleh perunggu, membentuk malachit. Proses pelapukan ini
disertai penggantian beberapa karbon dioksida (CO2) dengan air (H2O), hingga
merubah karbonat dengan rasio hidroksida:azurit dari 1: 1 dan rasio
azurit:perunggu 1:2: 2 Cu3(CO3)2(OH)2 + H2O → 3 Cu2(CO3)(OH)2 + CO2
Sekilas azurit sangat mirip dengan lazurit (mineral feldspathoid), yang sama-sama
dengan warna biru; warna biru sama-sama dihasilkan oleh kandungan unsur Cu.
Namun lazurit ((Na,Ca)8[(S,Cl,SO4,OH)2|(Al6Si6O24)]) berkomposisi lebih
kompleks dengan sistem kristal isometris, sedangkan azurit berbentuk prismatik
dengan sistem kristal monoklinik. Lazurit lebih cerah dibandingkan azurit; azurit
memiliki kilap lilin-dull (Gambar 4.67 dan Tabel 4.30), sedangkan kilap lazurit
kaca hingga mutiara. Asosiasi mineral azurit adalah malasit, sedangkan lazurit
hadir bersama-sama dengan magnesit.

Gambar 4.67. Pertumbuhan azurit memondok (kiri) dan azurit (biru) dengan malasit
(kekuningan; kanan)
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Tabel 4.30. Sifat fisik azurit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan
Pecahan
Tenacity
Mohs scale hardness
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence
Pleokroisme
2V angle
Dispersi

Azure-blue, Berlin blue, very dark to pale blue; pale blue in transmitted light
Masif, prismatik, stalactitic, tabular
Monoklinik Prismatik
Jarang, bidang kembaran {101}, {102} atau {001}
Sempurna pada {011}, fair on {100}, jelek pada {110}
Konkoidal
brittle
3,5 to 4
Lilin
Biru terang
Transparan-transluken
3,773 (terukur), 3,78 (terhitung)
Biaxial (+)
nα = 1,730 nβ = 1,758 nγ = 1,838
δ = 0.108
Nampak biru sebagai bayangannya
Terukur: 68°,terhitung: 64°
Relatif lemah

b. Malachit (Cu2CO3(OH)2)
Malachit (perunggu) adalah mineral tembaga karbonat hidroksida yang dicirikan
oleh berwarna buram, hijau pekat dngan sistem kristal monoklinik, dan paling
sering membentuk botryoidal, berserat, atau massa stalagmitik (Gambar 4.68).
Mineral ini terbentuk jauh di bawah permukaan tanah oleh proses presipitasi air
bawah tanah atau larutan hidrotermal. Malachit sering hadir dan / menggantikan
azurit. Malachit juga merupakan mineral yang prospek terhadap Cu (tembaga) dan
ditambang secara besar-besaran di Papua (tambang Grashberg).
Sifat fisik malachit yang paling mencolok adalah warnanya yang hijau, dari warna
pastel hijau, hijau cerah hingga hijau sangat gelap hampir hitam. Malachit jarang
ditemukan sebagai kristal, namun bila ditemukan sebagai kristal biasanya
berbentuk asicular ke bentuk tabular. Kristal dicirikan oleh warna hijau terang,
tembus cahaya, dengan kilap kaca sampai adamantin. Jika ditemukan dalam
bentuk bukan kristal maka memiliki transparansi buram dan kilau kusam.
Berat jenis malachit antara 3,6 sampai 4,0, larut dengan asam klorida dingin dan
encer, dan kekerasan (Mohs) 3,5 sampai 4,0.

Gambar 4.68. Kenampakan malachit (hijau) yang dijumpai khas sebagai mineral hasil
presipitasi air bawah tanah (kiri) dan malachit sebagai banded (kanan)
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6. Karbonat terhidrasi
Kelompok mineral ini terdiri atas
a. Hydromagnesit (Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O)
b. Ikait (CaCO3·6(H2O))
c. Lansfordit (MgCO3·5(H2O))
d. Monohydrokalsit (CaCO3·H2O)
e. Natron (Na2CO3·10(H2O))
f. Zellerite (Ca(UO2)(CO3)2·5(H2O))
a. Hidromagnesit (Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O)
Mineral hidromagnesit adalah salah satu mineral karbonat terhidrasi yang terbentuk
oleh akumulasi material hasil pelapukan magnesium dari serpentin atau brucit.
Mineral ini dapat dijumpai menyelubungi (dalam bentuk rim) dan urat atau pengisi
rekahan dalam batuan ultrabasa dan serpentinit. Hidromagnesit terbentuk dari hasil
ubahan hidrotermal dolomit dan marmer pada lingkungan geologi gunung api celah
(fisure), hotspot (perisai) dan pada lapisan batuan ofiolit. Mineral ini juga dapat
dijumpai dalam gua-gua sebagai speleothems dan "moonmilk", yang diendapkan
dari air yang telah merembes melalui batuan kaya magnesium. Umumnya, mineral
hidromagnesit diketahui dengan baik menyusun litologi gua-gua dengan batuan
karbonat selain kalsit dan aragonit. Hidromagnesit dapat terurai pada suhu 220°C
sampai 550°C, melepaskan air dan karbon dioksida menyisakan residu magnesium
oksida. Mineral ini umumnya dijumpai dalam ukuran yang sangat kecil (mikrokripto) sehingga hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskup nano atau
mikroskup eletron. Secara mikroskopis, dicirikan oleh bentuk kristal monoklinik
tabular prismatik pendek, dengan belahan sempurna sejajar dengan bidang (010)
atau (100), kekerasan 3,5 (Tabel 4.31).

Gambar 4.69. Kenampakan
hidromagnesit tak berwarna pada
pengamatan mikroskopis yang
nampak seperti berlembar

Tabel 4.31. Sifat optis dan fisik hidromagnesit
Warna
Perawakan
Sistem kristal
Kembaran
Belahan

Tak berwarna, putih
Acicular dan kadang-kadang sebagai selubung mineral lain
Monoklinik - Prismatik (pseudo-ortorombik)
Polisintetik lamellar pada {100}
Sempurna pada {010}, sebagai pembeda pada {100}
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Pecahan
Tenacity
Kekerasan (Mohs )
Kilap
Cerat
Diafanitas
Specific gravity
Sifat optis
Indeks bias
Birefringence

Uneven
Brittle
3,5
Lilin, sutra, mutiara, tanah
Putih
Transparan-transluken
2,16 – 2.2
Biaxial (+)
nα = 1.523 nβ = 1.527 nγ = 1.545
δ = 0.022

A. Mineral Evaporit
Mineral evaporasi terbentuk dari proses presipitasi air laut (air garam) yang kemudian
mengendapkan padatannya dalam bentuk kristal mineral. Mineral yang termasuk ke dalam
kelompok mineral evaporit adalah grup halida, contoh mineralnya adalah halit (NaCl),
fluorit (CaF2) dan gipsum.
1. Halit (NaCl)
Halit adalah mineral evaporit utama di alam yang dapat dijumpai sangat luas di
lingkungan kita, terutama di dalam dapur. Mineral ini terbentuk secara alamiah di
alam dalam lingkungan air dengan salinitas tinggi seperti airlaut atau air danau garam.
Dapat juga terbentuk pada kondisi pengeringan (berkurangnya) air danau garam oleh
adanya irigasi air untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pertanian, sehingga garam
terakumulasi dalam danau. Penguapan air danau yang di dalamnya tidak dijumpai
sirkulasi air, sehingga terjadi penambahan unsur-unsur alkali dan halogen. Air garam
juga dapat ditemukan dalam bentuk air konat atau air formasi, yang terdapat pada
akifer dengan kedalaman yang sangat dalam (beberapa ribu meter di bawah
permukaan). Pengayaan senyawa garam akan terakumulasi pada permukaan air danau,
sehingga kristal garam akan terakumulasi pada tepian danau atau di sepanjang pantai.
Garam juga dapat terbentuk dari adanya tekanan air formasi atau adanya tenaga
endogen yang mengangkat air garam membumbung ke permukaan membentuk kubah
garam.
Halit dicirikan oleh warna putih bening, merah, pink, hijau dan kuning. Warna-warna
mineral tersebut dipengaruhi oleh pengotoran terhadap air laut / air garam tersebut.
warna hijau, pink dan kuning dibentuk oleh kandungan ganggang atau bakteri / amuba
atau dedaunan kering yang terkandung dalam fluida tersebut. Warna merah dapat
dibentuk oleh pengotoran unsur Fe2+ dan warna biru oleh tembaga. Halit memiliki
bentuk kristal kubik isometris, pecahan mengikuti belahannya, yaitu membentuk
kubus-kubus yang lebih kecil, kekerasan dalam sekala Mohs 2-2,5, berat jenis 2,5-3,
kilap kaca (Gambar 4.70) dan berasa asin, bersifat korosif teradap logam dan sangat
mudah larut dalam air.
Halit dimanfaatkan secara luas oleh manusia dalam industri pangan, terutama sebagai
bumbu dan pengawet makanan alami. Lapangan halit (batu garam) terbesar yang telah
ditambang secara komersial adalah tambang garam di Luisiana dan Teksas. Pertanian
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garam juga banyak di temukan di Jawa bagian utara. Halit yang terbentuk di industri
garam bukanlah termasuk dalam golongan mineral.

Gambar 4.70. Kenampakan kristal halit kubik isometris (kiri) halit ungu (tengah) dan halit
oranye (kanan)
2. Fluorit (CaF2)
Sama halnya dengan halit, fluorit juga merupakan mineral presipitasi dari hasil
evaporasi, namun lingkungan pembentukannya biasanya pada wilayah hidrotermal.
Mineral ini hasil dari evaporasi larutan hidrotermal pada lingkungan geologi gunung
api, di dekat sumber panas. Fluorit dicirikan oleh warna bening (hijau, kuning, biru,
merah, pink, ungu dan lain-lain), transparan sampai buram, bentuk kristal prismatiktabular dengan sistem kristal tetrahedral piramidal atau prismatik (Gambar 4.71), cerat
putih, kekerasan 3,2 (lebih keras dari pada kalsit). Kekerasan fluorit dapat dipakai
sebagai mineral indeks untuk mengukur kekerasan 3. Asosiasi mineral yang dapat
hadir bersama fluorit adalah kelompok mineral sulfida. Dapat pula dijumpai dalam
bentuk urat-urat dalam batuan beku atau pada batuan vulkanik, menggantikan kalsit
dengan mengisi rongga atau rekahan bekas pelarutan pada batugamping dolomit, atau
sebagai mineral pengisi bidang lemah (kekar) pada batuan beku plutonik.
Fluorit dimanfaatkan secara luas sebagai batu permata, batu hias (indoor maupun
outdoor) dan dalam industri kaca, keramik, pasta gigi / gigi palsu dan fiber.

Gambar 4.71. Fluorit kuning, ungu dan biru transparan (kiri), fluorit hijau (tengah) dan fluorit
biru (kanan) kesemuanya memiliki bentuk kristal piramidal sistem kristal tetrahedral
3. Gipsum (CaSO4)2(H2O))
Mineral gipsum adalah polimorf dengan anhidrit (CaSO4). Bedanya dengan anhidrit
adalah gipsum bersifat hidrous dengan 2H2O, sedangkan anhidrit tanpa air.
Sebenarnya gipsum juga termasuk ke dalam kelompok mineral sulfat, dicirikan oleh
bening (tak berwarna), putih, abu-abu, kuning, merah dan coklat; kilap kaca, sutera
dan seperti gula pasir, cerat putih, transparan-buram, belahan sempurna, kekerasan 2,
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berat jenis 2,3, bentuk kristal prismatik panjang dengan perawakan berserat, sistem
kristal monoklinik (Gambar 4.72.)
Gipsum digunakan dalam berbagai keperluan rumahtangga, dinding, plester, penyubur
tanah untuk pertanian, batu hias dan lain-lain. Gipsum bahkan juga digunakan sebagai
mineral indeks untuk kekerasan (dalam sekala Mohs) 2.

Gambar 4.72. Kenampakan gipsur berserat warna abu-abu-putih (kiri) dan warna oranye
(kanan)
4.2.2 Oxida
Mineral oksida adalah semua mineral yang memiliki komposisi (O2-). Mineral oksida
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok oksida sederhana dan kelompok hidrosida.
Di alam, kelompok oksida sederhana sering berasosiasi dengan mineral kelompok sulfida dan
mineral ubahan (alterasi), sedangkan kelompok mineral hidroksida sering berasosiasi dengan
mineral-mineral fibrous (berserat). Tabel 4.32 dan Gambar 4.72 menjelaskan sifat-sifat fisik
mineral oksida yang sering dijumpai di alam.
Kelompok oksida sederhana yaitu:
1. X2O dan XO, kel. Cuprit (Cu2O); kristal es (H2O); kel. periclase (MgO) dan manganosit
(MnO); dan kel. Zincit (ZnO, bromelit (BeO), tenorit (CuO) dan litharge (PbO)
2. X2O3, kelompok hematit: korundum (Al2O3), hematit (Fe2O3) dan ilmenit (FeTiO3)
3. XO2, terdiri atas kelompok rutil, yaitu rutil (TiO2), kasiterit (SnO2) dan pirolusit (MnO2);
badeleyit (ZrO2); uraninit (UO2); dan thorianit (ThO2)
4. XY2O4 terdiri atas kelompok splinel yaitu spinel (MgAl2O4), gahnit (ZnAl2O4), magnetit
(Fe3O4 (Fe2+Fe3+2O4)), frankinit ((Zn, Fe, Mn)(Fe, Mn)2O4), dan kromit ((FeCr2O4);
krisoberil (BeAl2O4) dan kolumbit ((Fe, Mn)(Nb, Ta)2O4)
Kelompok mineral hidroksida yaitu:
1. Kelompok Bruchit (Mg(OH)2)
2. Kelompok Manganit (MnO(OH))
3. Kelompok Romanechit (BaMn2+Mn4+8O16(OH)4)
4. Kelompok goethit: meliputi diaspor (αAlO(OH)) dan goethit (αFeO(OH))
Tabel 4.32. Sifat-sifat fisik mineral oksida
Nama
Anatas

Boehmit
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Warna
Coklat-biru
mistik, hitam;
dan warnawarni
Putih jika
murni

Kilap

Kekerasan
Mohs
Adamantin 5½–6
hingga
metalik
adamantin
3

Specific
Gravity
3,8–4,0

Perawakan

3,0–3,1

Terdiseminasi; Belahan
atau kumpulan searah bagus
pisolitik

Piramidal atau
kristal tabular

Pecahan dan
Belahan
Belahan dua
arah
sempurna

Sistem
Krastal
Tetragonal

Indeks Bias

Ortorombik

α = 1,64–1,65,
β = 1,65–1,66;
γ= 1,65–1,67

θ = 2,561, έ =
2,488

Brookit

Coklat dan
variannya

Metalik
5,5–6
adamanti-n
submetalik

4,1–4,2

Kristal
tabular

Subkonkoidal- Ortoromuneven
bik

α = 2,583, β =
2,585, γ =
2,700–2,741

Brucit

Putih-hijau
pucat, abuabu/biru

Lilin-kaca

2,4

Tabular;
berlembar,
berserabut
atau foliasi

Belahan
searah
sempurna

Hexagonal

θ = 1,56–
1,59, έ =
1,58–1,60

Kemerahan,
kekuningan,
coklat-hitam
kecoklatan

Adamantin- 6–7
metalik/
splendent

7

Berlembar,
mengerak
atau konkresi

Belahan
searah taksempurna

Tetragonal

hitam

Metalik

5,5

4,5–4,8

Pecahan
uneven

isometrik

Krisoberil

Warna-warni

Kaca

8,5

3,6–3,8

Belahan
searah

Ortorombik

Kolumbit

Hitam-hitam
kecoklatan dg
korosi tin

6–6,5

5,2- 8,0

Granular,
masif dan
kompak
Tabular /
prismatik,
kembar
Prismatik, dl
kelompok
besar; masif

θ = 1,984–
2,048, έ =
2,082–2,140,
anisotropik
kuat
n = 2,08–2,16,
isotropik

Belahan
searah

Ortorombik

Korundum

Merah rubi,
biru safir/
warna-warni

Adamantin- 9
kaca

4,0–4,1

Pecahan
unevenkonkoidal

Hexagonal

θ = 1,767–
1,772, έ =
1,759–1,763

Merah dan
turunannya

Adamantin 3,5–4
- tanah

6,1

Pecahan
konkoidaluneven

isometrik

n = 2,849,
anisotropik
sangat kuat

Hitam

Metalik

5,4–5,5

Piramidal
atau barrel;
blok atau
bundar
Oktahedral,
kubik,
granular,
masif
Tabular;
kerak-kerak
botryoidal

Belahan
searah taksempurna

Hexagonal

Anisotropik
kuat;pleokrois
me

Putih-abuabu dan
warna-warni

Kaca-intan 6,5–7

3,2–3,5

Berlembar
tipis; masif,
menyerpih

Belahan
searah

Ortorombik

Hitam

Intan,
5,5-6,5
submetalik,
kaca-greasy
Metalik5,5-6,5
semimetalik

5,3–5,9

Prismatik;
masif

Konkoidal subkonkoidal

Ortorombik

α = 1,682–
1,706, β =
1,705–1,725,
γ = 1,730–
1,752
n = 2,06–2,25

5,1–5,2

2,3–2,4

Oktahedral;
masif,
granular
Tabular;
kerak-kerak
dan serbuk;
seperti tanah

Kasiterit

Kromit

Kuprit

Delafosit

Diaspatau

Euxenit

Franklinit

Kecoklatanhitam

2,5

5,5

isometrik

n = +/- 2,36,
isotropik

Belahan
searah
sempurna

Monoklinik

α = 1,56–
1,58, β =
1,56–1,58, γ =
1,58–1,60
α = 2,260–
2,275, β =
2,393–2,409,
γ = 2,398–
2,515,
anisotropik
kuat
θ = 2,43–
2,48, έ =
2,13–2,17;
anisotropik
θ = 2,90–
3,22, έ =
2,69–2,94;
anisotropik;
pleokroisme
lemah

Gibbsit

Putih, abuabu dan
kehijauan

Kaca

Goethit

Coklat
kekuningankemerahan,
hitam

Adamantin- 5–5½
metalik

3,3–4,3

Prismatik;
masif

Belahan
searah

Ortorombik

hitam
kecoklatan

Submetalik 5½

4,8

Pseudokristal
oktahedral;
granular

Belahan
sempurna

Tetragonal

Silver-merah
bata

Metalik5–6
submetalik
hingga dull

5,3

Tabular;
rosettes;
kolumnar,
berserabut;
seperti tanah

Tanpa
belahan

Hexagonal

Hausmannit

Hematit

2½–3½

α = 1,746, β =
1,748, γ =
1,756
Anisotropik
lemah
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Ilmenit

Hitam baja

Metalik5–6
submetalik

4,7–4,8

Tabular,
masif,
granular

Tanpa
belahan;
konkoidal

Hexagonal

n = +/- 2,7;
anisotropik

Merah rubicoklat
kemerahan

Submetalik 5

4,0–4,1

Berlembar,
butiran masif

Belahan
searah

Ortorombik

Litharge

Merah

Greasydull

9,1–9,2

Kerak-kerak

Belahan
searah

Tetragonal

α = 1,94, β =
2,20, γ = 2,51;
anisotropik,
pleokroisme
kuat
θ = 2,665, έ =
2,535

Magnetit

Hitam- hitam
kecoklatan

Metalik5½–6½
semimetalik

5,2

Manganit

Silver-hitam
baja

Submetalik 4

4,3–4,4

Oktahedral;
masif
granular
Prismatik,
berserabut

Massikot

Kuning
Greasy sulfurdull
keemasan
Tak-berwarna- Kaca
abu-abu;
hijau, kuning,
hitam

Lepidokrosit

Periklas

2

2

9,6

5½–6

3,6–3,7

Menyerupai
tanah atau
masif bersisik
Irregular,
butiran
membun-dar;
oktahedral

isometrik

n = 2,42,
isotropik

Belahan
searah dan
dua arah

Monoklinik

Belahan dua
arah

Ortorombik

α = 2,25, β =
2,25, γ = 2,53;
anisotropik;
pleokroisme
lemah
α = 2,51, β =
2,61, γ = 2,71

Belahan
searah
sempurna

isometrik

n = 1,730–
1,746

Uneven subkonkoidal

Ortorombik

n = 2,30–2,38,
abu-abu gelap
kebiruan

Perovskit

Hitam; abuabu,
kecoklatan;
kemerahan

Adamantin 5½
- metalik

4,0–4,3

Kristal kubik

Psilomelan

Hitam bajasilver

Submetalik- 5–6
dull

4,7

Masif;
mengerak;
stalaktit;
tanah

Pyroklatau

Coklat, hitam
(lengas);
kuning pucat
Silver- hitam
lengas

Kaca atau
resinous

5–5½

4,2–6,4

Oktahedral;
iregular

Subkonkoidal - isometrik
uneven

n = 1,93–2,02

Metalik

2–6

4,4–5,0

Kolumnar,
berserabut
masif; serbuk
dan konkresi

Belahan
searah
sempurna

Tetragonal

anisotropik;
pleokroisme
sangat lemah

Rutil

Merah/kemerahan, coklat

Metalikadamantin

6–6½

4,2–5,5

Prismatik
kapilari;
granular;
inklusi,
berorientasi

Belahan
searah

Tetragonal

θ = 2,556–
2,651, έ =
2,829–2,895

Spinel

Warna-warni

Kaca

7½–8

3,55

isometrik

n = 1,715–
1,725

Abu-abu
baja-hitam

Metalik

3½

5,8–6,4

Oktahedral;
berbutir;
masif
Berlembar

Pecahan
konkoidal

Monoklin
-ik

Anisotropik
kuat;
pleokroik

Abu-abu
gelap-hitam
kecoklatan
Hitam bajakeabu-abuan,
kehijauan,
kecoklatan

Submetalik 6½

9,7–9,9

Berbutir,
kubik

Uneven -sub
konkoidal

isometrik

n = +/-2,2
isotropik

Submetalik- 5–6
greasy, dull

6,5–8,5
(masif);
8,0–10,0
(kristal)

Kristal;
masif; kristal
dendritik

Unevenkonkoidal

isometrik

Isotropik

Pyrolusit

Tenatauit

Thatauianit

Uraninit
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Ortorombik

Gambar 4.72. Mineral oksida dari kiri ke kanan searah jarum jam: kromit, bouksit, hematit,
dan limonit
4.2.3 Mineral Sulfida
Mineral sulfida yang sering kita jumpai di alam adalah pirit. Pirit sangat umum dijumpai
menyusun batuan, dengan mengisi rekahan (celah-celah) bersama-sama dengan mineral
pengisi yang lain. Mineral sulfida utamanya merupakan mineral sekunder, kehadirannya sangat
penting dalam eksplorasi mineral bernilai ekonomi (komersiil), seperti sumber unsur-unsur
logam mulia, yaitu arsenik, copper, timah, nikel, mercury, molybdenum, zinc dan emas.
Contoh mineral sulfida yang banyak dijumpai di alam adalah pirit (FeS2), galena (PbS) dan
kalkopirit (CuFeS2).
Secara kimia, kelompok mineral sulfida mengandung senyawa belerang dengan satu atau
lebih unsur logam. Sebagian besar mineral sulfida sederhana secara struktural, menunjukkan
sifat simetri kristal yang lebih sempurna, dan memiliki banyak sifat logam, termasuk kilau
logam dan konduktivitas listrik, dengan warna mencolok, tingkat kekerasan rendah dan berat
jenis tinggi. Sifat umum mineral sulfida dapat dilihat pada Tabel 4.32 dan kenampakan fisik
mineral ini dalam Gambar 4.73.
Tabel 4.32. Sifat-sifat fisik dari beberapa mineral sulfida yang sering dijumpai di alam
Nama

Warna

Kilap

Kekerasan Mohs

Berat
jenis

Perawakan

Pecahan
dan
belahan
Subkonkoidal

Indeks bias

Sistem
krastal

Argentit

Abu-abu
kehitaman

Metalik

2–2,5

7,2–7,4

Kubik/ oktahedral,
berkelompok;
arborescen /
masif merambut

Agak
anisotropik

Isometrik

Arsenopirit

Silver-abuabu baja

Metalik

5,5–6

6,1

Kubik /
dodekahedral
permukaan kasar
/ lengkung;
granular / masif

Belahan
searah,
tak-ada

Anisotropik
kuat

Monoklinik

Bornit

Merah Cucoklat,
berubah

Metalik

3

5,1

Prismatik;
kolumnar,
granular, masif

Pecahan
tidak ada

Isotropik;
coklat pink

Isometrik
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cepat ke
ungu muda
Kalkocit

Abu-abu
kehitaman

Metalik

2 1/2–3

5,5–5,8

Kristal prismatik
pendek atau
tabular tebal
Masif kompak ;
kristal tetragonal

Pecahan
konkoidal

Anisotropik
lemah

Ortorombi
k

Kalkopirit

Kekuningkuningan,
biasanya
noda warnawarni

Metalik

3 1/2–4

4,1–4,3

Pecahan
tidak ada

Tetragonal

8,1

Rhombohedral,
tabular, massif;
prismatik;
menyerbuk

Belahan
searah
sempurna

Anisotropik
lemah; sering
menunjukkan
kembaran
lamellar dan
polisintetik
Ѳ = 2,756–
2,905

Cinnabar

Merah kukukecoklatan
atau abu-abu
timbal

Adamantinmetalik

2–2 1/2

Cobaltit

Putih silver
sampai
merah; abuabu baja atau
hitam
keabuan
Biru nila;
warna-warni;
kekuningan,
merah tua

Metalik

5 1/2

6,3

Kubik atau kristal
pritohedral
dengan
permukaan
terstriasi

Belahan
searah
sempurna

Ξ = 3,065–
3,256

Isometrik

Kristal:
1 1/2–2
submetalik resin; masif:
subresindull
Metalik
3 1/2

4,6–4,8

Masif , jarang
dalam bentuk
kristal heksagonal

Belahan
searah
sangat
sempurna

Anisotropik
kuat

Heksagonal

4,0–4,2

Kristal tabular
tebal, masif

Pecahan
konkoidal

Anisotropik

Ortorombik

Metalik

3–3 1/2

7,2–7,9

Massa reniform
atau botryoidal

Pecahan
tidak ada

Isotropik

Isometrik

Metalik

2 1/2–3

7,6

Kristal kubik;
dapat terbelah

Isotropik

Isometrik

Berbagai
nuansa
kuning dan
oranye
Putih silver
kuning cerah

Adaman-tin 3–3 1/2
hingga resin

4,9

Menyerbuk

Belahan
searah
sempurna
Pecahan
konkoidal

Ѳ = 2,431–
2,506; ξ =
2,456–2,529

Heksagonal

Metalik

2–3

8,6

Kristal prismatik
pendek

Abu-abu
terang silver,
abu-abu
violet, merah
copper, abuabu violet

Metalikintan

4 1/2–5
1/2

4,5–4,8

Kristal oktahedral
granular kompak

Anisotropik
kuat; putih
krem
Isotropik

Ortorombik

Linnaeit

Belahan
searah
sempurna
Unevensubkonkoidal

Loellingit

Silver-putih,
abu-abu baja

Metalik

5–5 1/2

7,4–7,5

Prismatik atau
piramidal, masif

Pecahan
tidak ada

Anisotropik
sangat kuat

Ortorombik

Marcasit

Putih timbal,
kuningbronze
Abu-abu
platinum
kemerahan,
merah
copper
Hitam keabuabuan

Metalik

6–6 1/2

4,9

Kristal tabular
atau piramidal

Belahan
tidak ada

Anisotropik
kuat, pleokroik

Ortorombik

Metalik

5

8

Kristal tabular

Pecahan
tidak ada

Anisotropik
lemah; abuabu pinky

Tetragonal

Metalik

3

7,65

Kristal
tetrahedral, masif

Unevensubkonkoi
dal

Isotropik; putih
keabu-abuan;
kembaran
lamellar

Isometrik

Kuning
pucat- abuabu logam

Metalik

3–3 1/2

5,3–5,7

Menyerabutkapilar, dendritik

Belahan
dua arah
sempurna

Anisotropik
kuat

Heksagonal

Covellit

Cubanit

Domeykit

Galena

Greenockit

Krennerit

Maucherit

Metacinnabar

Millerit
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Kekuningan
atau kuning
perunggu
Putih timahabu-abu
baja; dengan
noda cokelat
kekuningan
Abu-abu
timbal

Heksagon
al

Isometrik

Molybdenit

Abu-abu
perak (silver)

Metalik

1–1 1/2

4,6–4,7

Tablet
heksagonal,
terfoliasi dan
masif

Belahan
searah
sempurna

Anisotropik
sangat kuat
dan pleokroik;
putih

Heksagonal

Niccolit

Abu-abu
pucat cooper,
abu-abukehitaman
Kuning-lemon,
kuning
keemasan,
kuning
kecoklatan

Metalik

5–5 1/2

7,8

Masif reniform
juga bercabangcabang

Tanpa
belahan

Anisotropik
kuat

Heksagonal

Resin;
mutiara
pd
belahan

1 1/2–2

3,5

Foliasi, fibrous,
atau kolumnar
massif; reniform
atau botryoidal;
granular

Belahan
searah
sempurna

Α= 2,4

Monoklinik

Kunng
terangbronze
Pale
kekuningkuningan

Metalik

3 1/2–4

4,6–5,0

Kumpulan
membutir

Pecahan
konkoidal

Isotropik

Isometrik

Splendent
to
glistening
metalik

6–6 1/2

5

Pecahan
tidak adakonkoidal

Isotropik; putih
krem

Isometrik

Kunngbronze
hingga coklat
mengkilap,
berkilau
Merah-aurora
- kuningoranye

Metalik

3 1/2–4
1/2

4,6–4,7

Heksagonal

Resin greasy

1 1/2–2

Pecahan
tak-ada
sampai
subkonkoi
dal
Belahan
searah
baik, 3
arah buruk

Anisotropik
kuat

4,8
(troilite)
3,5–3,6

Kubik,
piritohedral, atau
kristal oktahedral
dengan striasi
kuat
Granular massif;
kadang-kadang
dalam bentuk
kristal tabular

Monoklinik

Rickardit

Merah
keunguan

Metalik

3 1/2

7,5

Massif

Sphalerit

Coklat,
hitam, kuning

Resin adamantin

3 1/2–4

3,9–4,1

Stannit

Abu-abu baja
hingga hitam
baja (besi)
Abu-abu
timah - baja,
berkilau
kehitaman

Metalik

4

4,3–4,5

Kristal tetrahedral
/ dodecahedral,
permukaan
lengkung melalui
bidang belahan
Masif granular

Α= 2,486–
2,538
Β= 2,602–
2,684
Γ = 2,620–
2,704
Anisotropik
kuat dan
pleokroik
N = 2,320–
2,517

Pecahan
tidak ada

Anisotropik

Tetragonal

Metalik

2

4,6

Kumpulan kristal
membutir

Belahan
searah
sempurna

Α= 3,184–
3,204
Β= 4,036–
4,056
Γ = 4,293–
4,313;
anisotropik
kuat

Ortorombik

Abu-abu
baja, kilau
biru
Abu-abu baja
hingga putih
silver

Metalik

2 1/2–3

6,2–6,3

Ortorombik

1 1/2–2

8,1–8,2

Konkoidalsubkonkoi
dal
Belahan
searah
sempurna

Anisotropik
kuat

Metalik
brilian

Prisma
pseudoheksagonal; kompak
Prismatik pendek,
tabular tebal dan
memapan

Monoklinik

Tetradymit

Abu-abu
baja, kilau
tanah

Metalik

1 1/2–2

7,1–7,5

Kristal terfoliasi,
tabular, prismatik

Belahan
searah
sempurna

Anisotropik
kuat dan
pleokroik;kem
baran
polisintetik
Anisotropik
lemah; putih;
terkadang
tumbuh
bersama

Umangit

Merah gelap
(cerry)

Metalik

3

5,6

Butiran kecil-kecil

Pecahan
uneven

Anisotropik
kuat; merah
gelap-violet;
serupa
uniaksial

Tetragonal

Orpiment

Pentlandit

Oirit

Pirothit

Realgar

Stibnit

Stromeyerit

Sylvanit

Kristal masif
terstriasi, tabular
prismatik pendek

Β = 2,81
Γ = 3,02

Pecahan
takberaturan
Belahan
searah
sempurna

Ortorombik
Isometrik

Heksagonal

137

Wurtzit

Hitam
kecoklatan

Resin

3 1/2–4

4,0–4,1

Kristal piramidal,
berserabut,
kolumnar atau
konsentris

Belahan
searah dan
mudah
dibelah

Ѳ = 2,330–
2,356 ξ =
2,350–2,378

Heksagon
al

Komposisi mineral sulfida dinyatakan dengan rumus umum kimia adalah AmSn; A adalah
logam, S belerang, serta m dan n adalah bilangan bulat, dengan rumus umum A2S, AS, A3S4
dan AS2. Logam yang paling sering dijumpai dalam mineral sulfida adalah besi, tembaga, nikel,
timbal, kobalt, perak, dan seng, serta sekitar lima belas lainnya dengan struktur sulfida.
Hampir semua mineral sulfida memiliki susunan struktur yang terdiri dari enam tipe dasar,
dengan empat unsur di antaranya adalah yang terpenting (penciri) dalam mineral tersebut.
Struktur atom dalam susunan kelompok mineral ini diatur dengan kombinasi logam dan sulfur
mengacu pada ukuran dan muatan ioniknya. Yang paling sederhana dan paling simetris dari
keempat tipe struktural yang penting dalam kelompok ini adalah struktur natrium klorida
(NaCl); dengan susunan setiap ion menempati posisi oktahedron, terdiri dari enam kation
pembentuk ikatan kovalen. Contoh mineral sulfida yang paling umum dijumpai di alam dalam
susunan yang paling sederhana adalah galena (PbS), yang disebut juga mineral bijih timbal.
Contoh mineral dengan susunan AS2 dengan sistem oktahedral adalah pirit (FeS2O), sfalerit
(ZnS) tetrahedral; dan fluorit dodekahedron. Kebalikan dari struktur ini adalah – setiap kation
logam dikelilingi oleh empat anion dan setiap anion dikelilingi oleh delapan kation logam –
maka struktur ini disebut antifluorit. Contoh antifluorit adalah tellurida logam dan selenida,
yang kita kenal dengan nama hessite (Ag2Te), mineral bijih perak. Hampir seluruh mineral
sulfida memiliki ikatan kovalen, hal itu memungkinkan terbentuknya ikatan sulfur-belerang
dengan penggabungan S2 seperti yang dijumpai dalam pirit. Beberapa sulfida, termasuk
molibdenit (MoS2) dan covellit (CuS), memiliki struktur berlapis, namun beberapa yang lain
memiliki struktur langka spinel.
Fase sulfidasi yang sangat kompleks, dengan banyak reaksi solid state terjadi pada suhu
yang relatif rendah (100-300 ° C [212-572 ° F]), menghasilkan reaksi yang kompleks. Hasil
penyelidikan eksperimental pada sulfidasi tembaga nikel besi, menemukan adanya
kemungkinan tubuh bijih yang terbentuk pada geotermometri suhu rendah. Di alam, sulfidasi
sebenarnya dapat dan sering terjadi pada semua jenis batuan, kecuali diseminasi pada batuan
sedimen tertentu, mineral ini cenderung terjadi pada konsentrasi terisolasi yang membentuk
tubuh mineral seperti dalam urat-urat dan / mineral isian dalam rekahan atau mineral pengganti
dalam bentuk selubung.
Mineral sulfida terbentuk pada dua fasa utama dengan kondisi reduksi, yaitu (1) pemisahan
campuran sulfida yang tidak bercampur selama tahap awal kristalisasi magma dasar; dan (2)
endapan presipitat dari larutan garam suhu rendah-menengah (300-600°C atau 572-1.112°F)
dengan tekanan tinggi, seperti di dasar laut atau pada kedalaman beberapa kilometer di bawah
permukaan bumi. Contoh endapan sulfida yang terbentuk pada fasa akhir kristalisasi magma
adalah pirhotit, pyrit, pentlandit, dan kalkopirit. Mineral-mineral sulfida tersebut dikenal
sebagai sumber berbagai logam mulia, terutama emas, perak, dan platina. Mereka juga
merupakan mineral bijih dari sebagian besar logam yang digunakan industri, seperti antimon,
bismut, tembaga, timbal, nikel, dan seng. Logam penting lainnya dalam dunia industri logam
adalah kadmium dan selenium.
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Gambar 4.73. Dari kiri ke kanan searah jarum jam adalah beberapa contoh mineral
sulfida yang sering dijumpai di alam, yaitu magnetit, kalkopirit biru, pirit, covalit,
argentit, chalkosit
4.3.4 Fosfat
Mineral fosfat dapat dibilang sebagai mineral sangat jarang. Satu-satunya mineral fosfat
yang paling sering dijumpai di alam adalah apatit (Ca2Fe(PO4)2 - 4H2O), merupakan salah satu
gugus garam anorganik alami asam fosfat, H3(PO4). Di alam, dapat dijumpai lebih dari 200
spesies mineral fosfat, yang secara struktural memiliki sistem krital tetrahedral (PO4). Fosfat
dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (1) fosfat primer mengkristal pada tahap akhir
kristalisasi fasa cair (contoh pada fasa kristalisasi akhir magmatik pegmatik granitik); (2) fosfat
sekunder: hasil ubahan fosfat primer; dan (3) fosfat batu halus terbentuk pada suhu rendah dari
bahan organik berbahan dasar fosfor, terutama di bawah air. Contoh mineral yang terbentuk
pada fasa akhir kristalisasi magma adalah apatit fosfat [Ca5(F,Cl,OH)(PO4)3], triphylit
[LiFePO4], litiophilite [LiMnPO4], monazite ((LaCe)(PO4)] dan xenotim [Y(PO4)]. Fosfat
primer dapat juga terbentuk pada kristalisasi batuan ultramafik miskin silika, membentuk
carbonatit dan nephelin syenit. Apatit primer yang lain juga dapat terbentuk pada
metamorfisme Ca-alkalin. Fosfat sekunder sangat bervariasi, terbentuk pada suhu rendah,
dengan adanya air, dan di bawah keadaan oksidasi yang bervariasi. Kedua keadaan oksidasi didan tri-valent dari besi dan mangan, menghasilkan warna terang. Dua spesies yang umum
dijumpai adalah strengit [Fe(PO4)(H2O)2] dan vivianit [Fe3(PO4)2(H2O)8].
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Gambar 4.74. Apatit (kiri) dan monasit (kanan).
Tabel 4.33. Sifat fisik contoh mineral fosfat yang paling banyak dijumpai di alam
Nama

Warna

Kilap

Ambligonit

Putih - putih
krem; agak
berkilau

Kaca lemak

Macam2,
dominasi
hijau

Kaca

Kekeras
an
(Mohs)
5½–6

Berat
jenis

Perawakan

3,0–3,1

Transluken,
bertubuh
besar, jika
berukuran
kecil
transparan

5

2,9–3,2

Pecahan
dan
belahan
Belahan
searah

Indeks bias

Sistem
kristal

Α= 1,578–
1,611
Β= 1,595–
1,619
Γ = 1,598–
1,633

Triklinik

Apatit
Apatit
karbonat
Kloroapatit

N = 1,63–
1,67
Prismatik ,
tabular;
granular
massif;
konkresi
nodular

Pecahan
konkoidal
dan tidak
ada

Heksagonal

Fluoroapatit
Hidroksilapa
tit
Autunit

Brushit

Kolofan
(apatit
masif)
Lazulit

Monazit
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Kuning
lemonkuning
sulfur;
kuning
kehijauankuning pucat
Tak
berwarnakuning pucat

Kaca atau
mutiara

2–2½

3,1–3,2

Tabular tipis,
menyerpih

Searah
seperti
seperti
mika

Α= 1,553
Β= 1,575
Γ = 1,577

Monoklinik

Kaca atau
mutiara

2½

2,3

Transparantransluken

Dua arah
sempurna

Α= 1,539
Β= 1,546
Γ = 1,551

Tetragonal

Putih keabuabuan,
kekuningan,
coklat
Biru azure
atau biru
langit; putih
kebiruan,
hijau
kebiruan;
biru gelap
Coklat
kekuningan
atau coklat
kemerahan;
coklat

Kaca
lemah rapuh

3–4

2,5–2,9

Kriptokristalin,
prismatik,
konkresi nodul

Kaca

5½–6

3,1–3,4

Kristal:
kompak;
massa: nodul

Belahan 2
arah,
pecahan
splintery

Biasanya
resin atau
minyak;
kadang2

5–5½

4,6–5,4;
biasany
a 5,0–
5,2

Transluken;
memipih tipis2

Belahan
searah

N = 1,59–
1,61

Lazul scorz
Α= 1,604–
1,639
Β= 1,626–
1,670
Γ = 1,637–
1,680
Α= 1,79–
1,80
Β= 1,79–
1,80

Monoklinik

Monoklinik

Γ = 1,84–
1,85

kaca atau
resin

Bentuk
prisma,
globular,
ginjal, atau
anggur
Tabular
seperti mika

Pecahan
unevensubkonkoi
dal

Ξ = 2,030–
2,031
Omega =
2,041–2,144

Heksagonal

Searah
tipis-tipis

Tetragonal

3,3–3,6
tak
linear
terhada
p
kompos
isinya

Transparantransluken;
tidak ada
pecahan

Belahan
searah
sempurna

Ξ = 1,582
Omega =
1,592
Α= 1,694–
1,669
Β= 1,695–
1,673
Γ = 1,700–
1,682

5–5½

3,5–3,9

Massif

Searah
baik

Monoklinik

Minyak

5–6

2,6–2,8

Opak,
kriptokristalin,
berbutur halus

Searah

Α= 1,643–
1,696
Β= 1,647–
1,704
Γ = 1,668–
1,713
Α= 1,61
Β= 1,62
Γ = 1,65

Kaca minyak

3½–4½

2,2–2,5

Berbutir halus,
meng-anggur,
nodul, uraturat atau
mengerak

Belahan
searah

Varis stren
Α= 1,563–
1,707
Β= 1,588–
1,719
Γ = 1,594–
1,741

Ortorombik

Kaca

1½–2

2,7

Belahan
searah
sempurna

Α= 1,579–
1,616
Β= 1,602–
1,656
Γ = 1,629–
1,675

Monoklinik

Putih
kehijauan,
kuning hijau

Kaca

3½–4

2,4

Butiran
prismatik;
menyerupai
ginjal,
tubelike,
globular,
konkresi
Translucent,
hemispherical,
agregat
globular

Belahan
searah

Α= 1,520–
1,535
Β= 1,526–
1,543
Γ = 1,545–
1,561

Ortorombik

Coklat
kekuningan
- coklat
kemerahan,
merah
daging,
putih -abuabu, kuning
pucat atau
kehijauan

Kaca

4–5

4,4–5,1

Prismatik
kecil2; agregat
radial kasar;
rosettes

Pecahan
unevenspintery

Ξ = 1,816–
1,827
Omega =
1,721–1,720

Tetragonal

Piromorfit

Hijau olive;
kuning; abuabu; coklatoranye

Resin subadama
ntin

3½–4

7

Torbernit

Berbagai
nuansa hijau

2–2½

3,2

Trifilit

Abu-abu
kebiruan
kehijauan
(trifilit);
coklat
cengkeh,
kuning
madu, atau
merah
salmon
(lithiofilit)
Coklat
gelap'
merah
daging atau
pink salmon

Kaca subadama
ntin
Kaca subresin

4–5

Kaca resin

Biru hingga
berbagai
nuansa
hijau;
kehijauan abu-abu
kekuningan
Hijau kekuningan, hijau
pucat sampai
hijau zamrud,
hijau kebiruan
atau tidak
berwarna
(variscit);
merah peachblossom,
carmine, violet
(strengit)
Takberwarna
saat segar,
warna gelap
sampai biru
tua atau hitam
kebiruan

Wavellit

Xenotim

Triplit

Turquoise

Variscit

Vivianit

Ortorombik

Triklinik
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Latihan
1. Dapat dikelompokkan menjadi berapa tipe, mineral di alam? Jelaskan perbedaannya
dan sebutkan berikut contoh mineralnya, masing-masing 5 jenis / spesies!
2. Bagaimana hubungan sistem “Reaksi Bowen” dengan keterdapatan mineral di alam?
3. Sebutkan contoh mineral silikat, apa ciri-cirinya dan dimana keterdapatannya?
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BAB 5 KRISTALISASI MINERAL

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu memahami proses kristalisasi:
1. Tipe-tipe dan mekanisme kristalisasi mineral
2. Hubungan kristalisasi mineral dan konsep “Bowen Reaction Series”, serta
implikasinya dalam keterdapatannya di alam
3. Sistem metamorfisme dan metasomatisme dalam kristalisasi mineral, serta
fasies metamorfisme
Telah diketahui dengan baik bahwa mineral adalah benda padat anorganik yang memiliki
bentuk kristalin, tersusun atas unsur-unsur kimia dengan susunan yang tetap, dan terbentuk
secara alamiah di alam. Hal itu mengindikasikan bahwa mineral tersebut selalu berhubungan
dengan berbagai proses geologi yang membentuknya, merubahnya dan menjadikannya
berada pada lingkungan geologi tertentu. Pembentukan mineral di alam dapat berlangsung
secara kimiawi, fisik, mekanik dan / atau gabungan dari ketiganya. Secara kimiawi, mineral
dapat terbentuk oleh kristalisasi magma dan penggantian, penambahan dan pengurangan
unsur kation dan anion. Secara fisik, pembentukan mineral dapat terjadi oleh proses
presipitasi akibat adanya proses evaporasi larutan (garam). Secara mekanik, mineral dapat
terbentuk oleh proses pembebanan dan penghancuran.
Didasarkan atas mekanisme dan lingkungan pembentukannya, kristalisasi dapat
berlangsung di permukaan, bawah permukaan atau berada dalam rekahan-rekahan batuan
mengisi celah / rekahan tersebut. Mengacu pada dinamisasi di alam, proses pembentukan
mineral dapat berlangsung dalam lima sistem, yaitu sistem magmatik, sistem pegmatik
granitik, sistem hidrotermal dan fumarolik (berhubungan dengan vulkanisme), sistem air
permukaan dan bawah permukaan, dan sistem metamorfik dan parametamorfik.
5.1 Sistem Magmatik
Dalam hal ini, mineral terbentuk oleh proses kristalisasi / pembekuan magma. Dalam
Glossary of Basic Geological Terms, magma adalah larutan silikat yang mengandung mineral
padat, larutan (fluida) dan gas dengan prosentase gas sama dengan prosentase mineral
padatnya (Akrherz, 2004). Dalam Glossary of Geology, magma diartikan sebagai material
batuan leleh yang terbentuk secara alamiah, berasal dari dalam bumi dan memiliki kapabilitas
sebagai intrusi dan ekstrusi; batuan beku dapat terbentuk melalui proses pembekuan dan
proses-proses lain yang berhubungan dengannya (Gary dkk., 1972). Dalam glossary of
volcano terms (USGS), magma adalah batuan leleh atau batuan leleh sebagian yang terletak
di bawah permukaan bumi. Komposisi magma adalah 1) bagian cair (merujuk sebagai
lelehannya); 2) bagian padatan (solid portion), yang tersusun atas mineral-mineral yang
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terkristalisasi secara langsung dari material lelehannya; 3) batuan padatan (solid rocks)
tergabung ke dalam tubuh magma di sepanjang konduit atau reservoir magma, yang disebut
sebagai xenolith atau inklusi; dan 4) gas terlarut. Jadi, deskripsi yang tepat terhadap magma
didasarkan pada kaidah mineralogi, yaitu tubuh batuan leleh (secara keseluruhan atau
sebagian), yang terletak di bawah permukaan bumi. Pelelehan batuan dapat berlangsung
secara tektonik (dalam teori tektonik lempeng), sebagai bagian dari penyusun lapisan
astenosfer, dan dapat pula campuran keduanya. Secara deskriptif, magma adalah batuan cair
pijar yang terletak di dalam bumi, bersuhu >800oC, bertekanan tinggi dan bersifat selalu
bergerak (mobile). Ilmu yang mempelajari magma disebut magmatologi.
Di alam, mineral yang dibentuk oleh proses kristalisasi magma dapat dikelompokkan
menjadi dua seri, yaitu seri mineral mafik (cenderung berwarna gelap) dan seri mineral felsik
(cenderung berwarna terang). Seri mineral mafik terdiri atas olivin, piroksen, horenblenda
dan biotit; sedangkan seri mineral felsik terdiri atas feldspar (plagioklas, K-feldspar dan
feldspathoid), kuarsa dan mineral mika. Kedua seri mineral tersebut dapat tergambarkan
dengan baik dalam “Seri Reaksi Bowen” (Gambar 4.2). Di alam kelompok / seri mineral
mafik sering menyusun batuan beku ultra basa, basa dan intermediet, sedangkan seri mineral
felsik menyusun batuan beku asam dan pegmatit. Hal itu dapat dijelaskan bahwa mineral
dapat terbentuk tidak secara tiba-tiba, namun secara berurutan. Mineral membeku
(mengkristal) tidak dalam waktu yang bersamaan. Mineral olivin adalah mineral yang
memiliki titik beku paling tinggi (1200oC), diikuti dengan piroksen (900oC) dan secara
berurutan setelahnya adalah amfibol (horenblenda; 800oC), dan biotit (700oC). Mineralmineral tersebut dikelompokkan ke dalam seri mineral yang terbentuk tak-menerus. Pada
lengan yang lain, terdapat seri kristalisasi mineral menerus (continous form) yang membentuk
plagioklas; secara urut mineral yang paling awal terbentuk adalah anortit-bitownit-labradorit
(1000-900oC), andesin-oligoklas (900-800oC) dan albit (700oC). Pada lengan bawah, adalah
mineral-mineral felsik yang terbentuk belakangan pada suhu ≤700oC, terdiri atas ortoklas (Kfeldspar), muskovit dan kuarsa. Deret reaksi Bowen juga dapat diartikan bahwa mineral yang
terbentuk pada suhu yang paling tinggi hingga yang lebih rendah, secara berurutan memiliki
sifat fisik dan mekanik yang berbeda. Olivin memiliki resistensi terhadap perubahan suhu
yang lebih tinggi dari pada piroksen. Sebaliknya piroksen memiliki resistensi terhadap gaya
tekan (mekanik) yang lebih tinggi dari pada olivin. Sebaliknya, kuarsa sangat tidak resisten
terhadap perubahan suhu tinggi, namun sangat resisten terhadap tekanan dan perubahan
cuaca. Pada argumentasi terakhir, dapat digunakan untuk menunjukkan batuan sumber pada
studi provenance (mineral asal pembentuk batuan).
A. Pembentukan dan Terdapatnya Magma
Menurut Schminche (2004 dalam Mulyaningsih, 2015), pembentukan magma terjadi
akibat perubahan suhu, perubahan tekanan dan penurunan titik leleh (Gambar 5.1).
Perubahan-perubahan tersebut berhubungan dengan gradien geotermal bumi; yaitu setiap
penambahan kedalaman 100m di bawah permukaan bumi, terjadi penambahan suhu 1oC dan
penambahan tekanan 3atm. Namun, pada titik-titik tertentu terjadi perubahan suhu dan
tekanan secara cepat, akibat proses tektonik, misalnya pada batas-batas lempeng pada zona
subduksi, divergen dan transform. Dalam gambar diperlihatkan perubahan kurva pelelehan
sebagian peridotit (lempeng samudera) oleh proses penunjaman (subduksi); yaitu 1) peridotit
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meleleh pada kondisi kering (tanpa volatil) pada kedalaman >50km, dan 2) peridotit kaya
volatil meleleh pada kedalaman <50km. Magma mulai terbentuk pada suhu 1000oC, dengan
kurva pelelehan membentuk garis linear sejalan dengan perubahan tekanan dan kedalaman
(diperlihatkan oleh garis putus-putus). Pembentukan magma terjadi oleh (a) peningkatan suhu
(tanpa perubahan tekanan dan komposisi magma), terjadi akibat aliran massa bersuhu tinggi
pada lingkungan bersuhu rendah, akibatnya batuan yang stabil pada suhu rendah meleleh oleh
perubahan suhu tinggi tersebut; (b) peningkatan tekanan (tanpa perubahan suhu dan
komposisi magma), yang terjadi akibat magma yang bersuhu sangat tinggi melalui massa
batuan yang juga bersuhu sangat tinggi, oleh tekanan aliran tersebut maka batuan di
sekitarnya meleleh menjadi magma; dan (c) perubahan komposisi magma oleh penambahan
volatil H2O dan CO2 (tanpa perubahan suhu dan tekanan), mekanisme ini terjadi pada zona
Benni off di sepanjang subduksi, dikenal dengan partial melting zone.

Gambar 5.1. Proses pelelehan batuan peridotit pada lapisan kerak samudera, yang
menghasilkan tiga tipe magma a (oleh penambahan suhu; tekanan dan komposisi magma
tetap), b (oleh pengurangan tekanan; suhu dan komposisi magma tetap) dan c (yang terbentuk
pada titik leleh (Shcmincke, 2004 dalam Mulyaningsih, 2015).
Magma dapat dijumpai pada busur magmatik, busur pemekaran dan gunung api hotspot.
Didasarkan pada komposisi dan keterdapatannya, terdapat 4 jenis magma, yaitu magma
tholeiit, magma Ca-alkalin, magma K-alkalin dan magma shoshonit. Magma tholeiit adalah
larutan silikat pijar yang secara kimiawi didominasi oleh komponen Fe-Mg silikat, sifatnya
sangat encer dengan tekanan yang sangat rendah. Jenis magma ini dapat dijumpai dalam
busur pemekaran dan gunung api hotspot samudera. Tipe magma ini lebih mirip dengan
larutan fluida penyusun mantel bawah dan larutan plastis pada lapisan astenosfer. Mineral
yang dibentuk oleh tipe magma ini adalah olivin-Fe dan olivin-Mg dan piroksen-Fe-Mg.
batuan yang dibentuknya berkomposisi basa-ultra basa yang lebih didominasi oleh olivin,
seperti peridotit, lherzolit, gabro, kimberlit dan dunit. Magma Ca-alkalin adalah magma yang
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terbentuk oleh proses pelelehan batuan sebagian (partial melting) pada zona subduksi. Tipe
magma ini dapat terbentuk oleh gesekan lempeng samudera di bawah lempeng benua atau
lempeng samudera di bawah lempeng samudera. Akibat adanya penambahan volatil berupa
H2O dan CO2, serbuk panas hasil penghancuran tersebut selanjutnya meleleh membentuk
magma. Ciri-ciri magma Ca-alkalin adalah tinggi Ca, tinggi Fe dan Mg dan kandungan
silikatnya menengah (lebih tinggi dari tholeiit), tinggi volatil (gas OH dan CO2), sehingga
memiliki tekanan yang tinggi. Tipe magma ini banyak dijumpai pada busur vulkanik
(magmatik dan kepulauan). Contoh mineral yang dibentuk oleh tipe magma ini adalah olivinCa, piroksen-Ca, horenblenda, biotit dan plagioklas Ca hingga plagioklas Ca-Na, menyusun
batuan basalt, andesit, gabro, dan diorit. Magma K-alkalin adalah magma asam sebagai hasil
dari maturitas magma Ca-alkalin. Maturitas magma K-alkalin dapat berlangsung melalui
proses asimilasi dan diferensiasi magma yang disebut dengan magmatisme (akan dibahas
pada subBab 5.1.B). Magma K-alkalin memiliki sifat yang lebih kental, karena hasil dari
proses magmatisme terhadap magma tipe Ca-alkalin. Tipe magma ini dicirikan oleh tinggi K,
Na dan Si, kebalikannya rendah Ca, Fe dan Mg; dapat dijumpai pada busur gunung api
kontinental dan intrusi granit-granitoid. Contoh mineral yang dibentuknya yaitu kelompok
mineral K-feldspar, plagioklas-Na, kuarsa dan mika, menyusun granit, dasit dan riolit
Turunan magma yang lain adalah magma yang terbentuk dari proses percampuran magma
Ca-alkalin / K-alkalin dan magma asal tholeiit. Tipe magma ini disebut shoshonit. Magma
shoshonit dicirikan oleh tinggi K namun rendah Si. Magma shoshonit dapat dijumpai pada
gugusan gunung api belakang busur. Contoh mineral yang dibentuknya adalah kelompok
mineral feldspathoid, yaitu leusit, nephelin dan azurit menyusun batuan seperti trakit dan
syenit.
Pada awalnya, komposisi magma adalah basa hingga ultra basa, terdiri atas larutan silikat
Mg dan Fe, dengan suhu awal lebih dari 1200oC. Oleh proses gradien geotermal, mengacu
pada hukum termodinamika, sebagai perpindahan panas, secara statis magma mengalami
kristalisasi secara perlahan akibat semakin menurunnya suhu sejalan dengan kedalamannya.
Bagian yang paling dalam memiliki suhu yang lebih tinggi dengan tingkat kristalisasi yang
lebih rendah; dan bagian yang lebih dangkal memiliki suhu yang lebih rendah dengan tingkat
kristalisasi yang lebih tinggi.
B. Magmatisme
Sifat magma yang selalu bergerak, mendorongnya mencari zona rekahan untuk dilaluinya
hingga mendapatkan zona akumulasinya pada lapisan kerak bumi. Selama perjalanannya
tersebut, terjadi perubahan komposisi dan sifat magma yang disebut proses magmatisme.
Proses magmatisme menentukan tipe dan sifat magma; sedangkan tipe dan sifat magma
mengontrol mekanisme perjalanannya, mekanisme pembekuannya dan bentuk, ukuran dan
asosiasi mineral yang dibentuknya. Proses magmatisme tersebut adalah proses pendewasaan
magma, dari sumbernya (tempat pembentukannya) hingga kristalisasinya, meliputi asimilasi
(peleburan dengan batuan dinding dari sifat aslinya) dan differensiasi (perubahan komposisi
magma). Proses magmatisme tersebut merubah magma baru (muda) yang lebih bersifat basa
dan sangat encer (sebagaimana magma tholeiit pada mid oceanic ridge basalt (MORB),
menjadi magma dewasa (mature) dengan membentuk magma intermediet-asam, serta dari
yang pembekuannya sangat lambat pada kedalaman >10km di bawah pemrukaan bumi,
hingga yang mengkristal dengan sangat cepat yang berlangsung di permukaan bumi
membangun tubuh gunung api. Jadi magmatisme adalah proses maturitas magma secara
geologi (alamiah) yang berlangsung di bawah permukaan bumi. Magmatisme yang
berhubungan dengan kristalisasi mineral meliputi asimilasi dan diferensiasi magma, crystall
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settling dan crystall rising. Magmatisme selalu berhubungan dengan larutan padat pembentuk
seri menerus plagioklas (sistem An-Ab) dan seri tak menerus pembentukan piroksenplagioklas (sistem Di-An).
1.

Sistem An-Ab
Sistem An-Ab adalah proses magmatisme yang dipengaruhi oleh pengayaan Na dan Si di
dalam larutan magma, hingga kemudian berangsur mensubstitusi hingga menggantinya.
Magma asal dari sistem ini umumnya adalah magma Ca-alkalin yang kaya akan Ca dan
Al. Dalam hal ini terjadi pengayaan hingga penggantian unsur Ca oleh Na dan Al oleh Si
membentuk tipe magma yang lebih asam. Sistem An-Ab membentuk seri mineral
menerus plagioklas, dimulai dari anortit (An), bitownit, labradorit, andesin, oligoklas
hingga albit (Ab). Proses kristalisasi ini berlangsung secara cepat sehingga membentuk
mineral plagioklas dengan kembaran (seperti albit, kalsbad hingga polisintetik) serta
struktur zoning pada plagioklas.
Sistem An-Ab ini diawali dengan larutan magma kaya Ca yang berkomposisi CaAl2Si208
yang membentuk larutan padat pada suhu di bawah 1500oC. Pada suhu tersebut terbentuk
kristal anortit (An 90) dan sisa larutan; sisa larutan melanjutkan untuk membeku
sehingga pada suhu 1400oC mengkristal membentuk kristal bitownit (An 80) dan sisa
larutan, sisa larutan tersebut juga membeku pada suhu 1325oC membentuk mineral
labradorit (An 67) dan sisa larutan, dan seterusnya (Gambar 52).

Gambar 5.2. Sistem anorthit (An)-albit (Ab) dalam proses kristalisasi plagioklas (Bowen,
1913 dalam Anonim, 2016)
2.

Sistem Di-An-Ab dan Sistem Di-An
Sistem kristalisasi ini utamanya berlangsung dalam pembekuan magma yang
berlangsung secara cepat, seperti pada lava, batuan vulkaniklastik dan intrusi dangkal.
Sebagaimana kristalisasi cepat sistem An-Ab, sistem ini dipengaruhi oleh jenis magma
basa berkomposisi Ca, Mg, Na silikat. Pada mekanisme ini terjadi pengayaan unsur Al,
Ca dan Na. Al menggantikan unsur Mg dalam tubuh magma. Ketika unsur Mg telah
147

sepenuhnya digantikan oleh Al, maka Na akan memperkaya lalu secara perlahan-lahan
menggeser Ca, dan menggantinya. Al yang telah menggantikan Mg pada diopsid menjadi
anortit, selanjutnya secara perlahan juga akan digantikan oleh Si, dan Ca digantikan oleh
Na membentuk dari bitownit, labradorit hingga andesin. Andesin memiliki komposisi
CaNaAlSi2O8, yang semakin lama Na sepenuhnya akan menggantikan Ca dan
pengkayaan Si dengan menggantikan sebagian unsur Al menjadi albit (NaAlSi3O8).
Kondisi tersebut tentunya juga berlangsung dalam kristalisasi mineral yang cepat,
sehingga meyebabkan pertumbuhan bersama antara diopsid dengan anortit, atau adanya
kembaran kalsbad pada diopsid di awal kristalisasi, serta kembaran polisintetik (multiple)
dan zoning pada andesin-labradorit atau andesin-oligoklas. Hal itu dapat berlangsung
sangat cepat pada perubahan suhu dari 1290oC hingga 1150oC (Gambar 5.3 dan 5.4).

Gambar 5.3. Sistem Di-An-Ab pada kristalisasi cepat diopsid (piroksen-klino) dan plagioklas
anortit hingga albit (Sumber: ..............)

Gambar 5.4. Sistem Di-An dalam proses kristalisasi diopsid dan anortit (sumber: ...........)
148

3. Sistem Mg-Si
Sistem Mg-Si dipengaruhi oleh pengkayaan, substitusi hingga penggantian unsur Si
terhadap Mg, membentuk dari mineral forsterit, enstatit hingga kuarsa dan tridimit.
Dalam hal ini, mineral yang seharusnya pertama kali terbentuk adalah forsterit, dengan
komposisi utama kimia magma adalah Mg2SiO4. Dalam perjalanannya, unsur Mg
digantikan oleh Si, yang makin lama terjadi pengurangan Mg menjadi MgSiO3 (enstatit).
Pada tahap akhir, seluruh unsur Mg digantikan oleh unsur Si, sehingga komposisinya
berubah menjadi SiO3 (tridimit) atau SiO2 (kuarsa). Jadi, sistem Mg-Si dapat
menyebabkan mineral yang pada awalnya seharusnya membentuk mineral mafik (dari
olivin-forsterit dan piroksen-enstatit) menjadi mineral felsik, yaitu tridimit dan kuarsa
(Gambar 5.5).

Gambar 5.5. Sistem Mg-Si dalam proses kristalisasi diopsid dan anortit (sumber: ...........)
4. Differensiasi dan Asimilasi Magma
Differensiasi magma adalah proses magmatisme yang dapat menghasilkan berbagai
variasi / jenis perubahan komposisi magma. Proses ini dapat membentuk perubahan
komposisi dalam satu atau lebih fasa kristalisasi, namun melalui proses segregasi atau
fraksionasi susunan kimianya, laju perubahan sifat kimia magma/batuan tersebut tetap
terjaga secara konstan. Sedangkan asimilasi adalah semua proses magmatisme yang juga
menghasilkan sifat dan komposisi magma atau batuan baru, melalui interaksinya dengan
batuan dinding.
Proses differensiasi dan asimilasi magma berlangsung pada batuan cair (magma) selama
perjalanannya. Pada awalnya batuan leleh tersebut memiliki komposisi eutatik konstan,
hingga salah satu fasa mineral sumbernya berubah komposisi atom dan struktur
kristalnya (unsur-unsur jejaknya terrubah). Ketika satu fasa terrubah, maka akan
digantikan oleh unsur lain pada kondisi suhu, tekanan dan lingkungan geologi yang
berbeda. Sistem tersebut disebut sebagai sistem eutatik. Gambar 5.6 menjelaskan proses
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segregasi dan pemisahan kristal-kristal sesuai dengan sifat kimianya yang membentuk
lapisan-lapisan batuan leleh dalam kantung magma, serta pemisahan kristal mineral yang
telah membeku (padat) dari fluida magma. Kristal yang terbentuk terlebih dahulu dengan
densitas yang lebih besar terendapkan pada dasar kantung, sedangkan kristal yang lebih
ringan mengapung pada lapisan di atasnya. Larutan sisa berada pada bagian yang dalam
dengan suhu yang lebih tinggi. Pada tubuh magma yang berada dekat dengan bagian
dinding terjadi pembekuan terlebih dahulu, mengikuti hukum perpindahan panasnya.

Gambar 5.6. Proses pemisahan kristal berat dan ringan pada mekanisme diferensiasi magma
(kiri) dan pemisahan kristal padat dari larutan magma pada proses asimilasi (kanan).
Proses differensiasi dan asimilasi ini tidak lepas dari proses fraksionasi komposisi kimia
larutan magma. Proses fraksionasi adalah pemisahan antara bagian yang leleh (likuid)
dengan bagian yang telah mengkristal (solid) dalam larutan magma, sehingga
menyisakan material leleh kritis dalam beberapa persen (Gambar 5.7). Pada bagian ini,
akan terbentuk suatu seri mineral secara menerus (continous form) dan mineral takmenerus (uncontinous form).

Gambar 5.7. Proses segregasi dan separasi (pemisahan) yang membentuk lapisan-lapisan
batuan leleh (magma) dalam kantung magma.
Hal itu tergantung pada komposisi magma asal dan zona pembekuan yang akan
mempengaruhi kecepatan pembekuan. Jika magma melalui zona pembekuan dengan
gradien geotermal rendah (perubahan suhu tidak signifikan), maka dapat terbentuk
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mineral-mineral tak-menerus yang sempurna. Sebaliknya, jika gradien geotermal zona
pembekuan tinggi (perubahan suhu tinggi, contoh: di permukaan bumi), maka proses
fraksionasi tidak sempurna. Akibatnya terbentuk mineral-mineral yang tumbuh bersama
dengan mineral lain, struktur zoning pada feldspar dan tekstur-tekstur porfirik, trakitik,
ofitik dan lain-lain.
Proses kristalisasi telah berlangsung ketika magma berada dalam kantong/reservoir
magma. Karena gaya gravitasi bumi, terjadi proses pengendapan kristal (gravity settling);
mineral dengan berat jenis yang paling tinggi mengendap dan terpisah membentuk
lapisan tersendiri (Gambar 5.6 kiri). Pada fasa kristalisasi pertama tersebut, olivin
terbentuk lalu memisahkan diri dengan membentuk lapisan batuan pluton yang paling
bawah, menghasilkan batuan gabro olivin. Selanjutnya olivin dan klinopiroksen
terbentuk dari sisa magma tersebut pada lapisan di atasnya membentuk gabro. Terakhir
adalah mineral olivin, klinopiroksen dan plagioklas Ca, yang selanjutnya menyisakan
larutan magma yang terus mengalir menuju kantong magma di atasnya. Pada fasa ini
terjadi lagi proses separasi melalui rekahan (konduit) baru, yang kemudian terakumulasi
pada kantung magma baru. Di dalam kantung magma baru tersebut, proses pemisahan
berikutnya terjadi. Mineral yang mengkristal lebih dahulu adalah klinopiroksen dan
plagioklas. Selanjutnya klinopiroksen, orthopiroksen dan plagioklas, dan disusul dengan
lapisan orthopiroksen, amfibol dan plagioklas. Batuan pluton yang dihasilkan berbeda
dengan fasa pemisahan (separasi) pada kantong magma pertama. Gambar 5.7
menjelaskan fenomena pemisahan dan segregasi magma dalam perjalanannya menuju
kantung magma baru.
Proses asimilasi dan differensiasi juga berdampak pada percampuran magma (magma
mixing) di dalam perjalanannya. Proses asimilasi menyebabkan percampuran massa
magma dengan fragmen-fragmen batuan dinding membentuk xenolith dan / atau
xenokris, oleh proses difusi magma terhadap batuan dinding. Namun, asimilasi oleh
peleburan batuan hanya terbatas pada zona transfer panas yang berada di sekitar massa
magma saja. Proses pengkayaan magma akibat asimilasi dan differensiasi ini dapat
dideteksi melalui analisis isotop. Pada dasarnya kerak benua sangat kaya akan 87Sr/86Sr
dan sangat miskin akan 143Nd/144Nd
5. Fenokris, Xenolit dan Xenokris pada Batuan Beku
Semua tubuh pluton (intrusi) bersifat padat; saat proses kristalisasi berjalan lambat dan
tiba-tiba berubah secara cepat, maka terbentuk fenokris yang tumbuh dari cairan magma
asal yang hadir bersama-sama dengan kristal yang lebih halus (kecil) dan gelas yang
mengkristal lebih cepat. Fenokris adalah kristal besar yang mengambang di dalam kristal
yang lebih halus (kecil) dan gelas. Fenokris dijumpai pada batuan beku intrusi dangkal,
lava dan fragmen piroklastika (seperti andesit) yang memiliki tekstur porfiritik. Ukuran
fenokris bervariasi dari beberapa milimeter hingga beberapa centimeter. Fenokris yang
paling umum dijumpai adalah olivin, piroksen, hornblenda, plagioklas, dan biotit.
Semua tubuh pluton (intrusi) selalu berinteraksi dengan batuan dinding yang
memungkinkan untuk terbentuknya xenokris, xenolit dan fenokris pada intrusi retas atau
sill dan lava. Xenokris adalah kristal yang berasal dari batuan dinding yang masuk ke
dalam tubuh batuan intrusi dan lava tersebut, dibentuk oleh inklusi mineral yang berasal
151

dari batuan dinding yang saat dilalui oleh magma tidak ikut meleleh. Xenokris pada
intrusi retas terbentuk karena magma mengalir dalam kecepatan yang tinggi dan lebih
cepat mendingin sehingga tidak sampai melelehkan batuan dindingnya. Xenokris yang
berada pada intrusi pluton terbentuk karena titik leleh kristal pada batuan dnding lebih
tinggi dari pada titik leleh batuan cair yang melaluinya. Xenolit adalah fragmen batuan
dinding yang lepas dari induknya dan menginklusi ke dalam tubuh intrusi batuan beku,
biasanya banyak dijumpai dalam batuan pegmatit atau berada di sekitar kontak batuan
beku dan metamorf. Proses terbentuknya xenolit sama dengan xenokris, hanya saja yang
lepas adalah fragmen batuan non- mineral.
Intrusi retas atau sill adalah intrusi dangkal yang banyak dijumpai pada tubuh gunung
api. Intrusi-intrusi tersebut umumnya tidak dalam sebaran yang luas, yaitu dengan
mengisi rekahan yang terbentuk secara tektonik menghasilkan sesar atau kekar yang
membuka yang kemudian melebar oleh abrasi dari intrusi tersebut. Lebar intrusi retas
umumnya tidak lebih dari beberapa meter, namun memanjang dan menyempit ketika
hampir mencapai permukaan bumi. Batuan-batuan yang menyusun intrusi-intrusi
dangkal tersebut biasanya berkomposisi intermediet, yang mengandung mineral
piroksen, hornblenda, biotit dan plagioklas, dengan kedalaman tidak lebih dari 1-2 km
dari permukaan bumi. Gambar 5.8 adalah skematika fenokris, xenokris dan xenolit pada
batuan intrusi (kiri) dan xenolit di lapangan (kanan).

Gambar 5.8. Xenokris dan xenolit pada retas (kiri) dan contoh xenolit dalam andesit (kanan)
6. Proses Pendinginan dan Kristalisasi Magma
Proses pendinginan dan kristalisasi magma dapat berlangsung di dalam bumi membentuk
intrusi batuan beku dan di luar bumi membentuk koheren lava. Pembekuan pada intrusi
batuan beku pun dapat berlangsung pada kedalaman yang besar (abisal) sebagai intrusi
batolit, hipabisal (menengah) dan dangkal. Secara fisik, masing-masing lingkungan
intrusi magma tersebut menghasilkan ciri fisik batuan yang berbeda. Semakin dalam
intrusi magma berlangsung, semakin lama pula pembekuan berlangsung, menghasilkan
batuan beku dengan tingkat kristalisasi yang semakin sempurna. Sebaliknya, magma
yang mengintrusi pada lingkungan geologi yang lebih dangkal, proses pembekuannya
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pun semakin cepat, sehingga proses kristalisasinya menjadi kurang sempurna karena
pembekuan yang lebih cepat tersebut. Pembekuan pada intrusi magma dangkal
menghasilkan batuan dengan tekstur afanitik, yang bahkan dapat pula membentuk gelas
sebagai massa dasar bersama-sama dengan mineral-mineral dengan diameter yang halus.
Gambar 5.9 menunjukkan salah satu contoh proses kristalisasi magma pada aliran lava
basalt yang menghasilkan batuan-batuan tergantung pada fasa kristalisasinya.

Gambar 5.9. Salah satu contoh fasa kristalisaisi lava basalt; di awal kristalisasi terbentuk
mineral-mineral olivin dan klino-piroksen miskin Ca dengan beberapa mineral plagioklas
membentuk tekstur ofitik pada suhu yang lebih rendah; mineral yang terbentuk adalah klinopiroksen dan plagioklas, jika dijumpai olivin maka sering dikelilingi oleh mineral oksida dan
plagioklas; dan mineral yang terbentuk pada akhir kristalisasi didominasi oleh gelas-gelas
vulkanik membentuk skoria yang kaya mineral oksida Ti/Fe (Schminche, 2004 dalam
Mulyaningsih, 2015).
Proses kristalisasi magma pada lava berlangsung sangat cepat di permukaan bumi.
Magma yang mengalir ke permukaan bumi telah terkrisalisasi sebagian; di dalamnya
mengandung kristal dan massa plastis. Lava tersebut mengalir secara konstan sambil
mengendapkan mineral yang telah mengkristal, yang sekaligus terjadi kristalisasi cepat.
Di awal pembentukan lava, mineral yang telah terbentuk diendapkan terlebih dahulu,
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bersama-sama dengan hasil kristalisasi di tempat. Pada fasa ini membentuk kristal-kristal
yang bentuknya lebih sempurna dengan ukuran mineral yang lebih besar. Tahap
berikutnya adalah kristalisasi dari tubuh sisa magma yang belum mengalami kristalisasi
atau yang telah sebagian terkristalisasi. Fasa terakhir adalah sisa larutan silikat yang
membeku dengan sangat cepat, sehingga lebih didominasi oleh gelas dan mineralmineral oksida amorf, atau yang sering dikenal sebagai mineral opak. Contoh adalah
kristalisasi lava basalt busur kepulauan yang mengkristal membentuk mineral-mineral
mafik, seperti piroksen dan / olivin sejak berada pada dapur magmanya. Ketika magma
basalt tersebut telah menjangkau hingga ke permukaan, sebagian kristal ikut terbawa ke
permukaan dan terjadi penyempurnaan kristalisasi. Mineral yang lebih berat tertinggal di
dalam bumi dan yang lebih ringan mengalir sebagai lava. Lava selanjutnya membeku
sangat cepat, pertama-tama diendapkan piroksen dan / olivin, lalu plagioklas, sedikit
piroksen dan plagioklas dan sisanya massa gelas dan kristal halus (termasuk mineral
opak). Pada pengendapan awalnya pada ujung aliran, kristal yang menyusun lava adalah
piroksen dan plagioklas dengan diameter yang lebih besar dan ukuran yang relait
seragam yang tertanam dalam massa dasar kristal yang lebih halus dan sedikit gelas.
Dalam massa lava tersebut dijumpai lubang-lubang bekas keluarnya gas dan diameter
yang lebih besar, karena pendinginan berlangsung sangat cepat. Pada bagian yang lebih
masif, yaitu pada tubuh aliran utama, lava dicirikan oleh tekstur porfiritik dengan
struktur masif dan sangat kompak, namun diameter mineral lebih halus dan lebih kaya
gelas. Pada bagian paling luar lava, tersusun atas gelas, yang karena massa magma
andesit tersebut sangat kental maka mudah retak dan terbreksikan dengan lapisan gelas
tipis berwarna kemerahan dan / kehitaman. Lapisan gelas tipis di permukaan lava dengan
komposisi magma basalt, yang diendapkan pada lingkungan laut dengan suhu yang
sangat dingin, membentuk perlitik berwarna hitam. Lapisan gelas tipis pada lava jenis
pahoehoe membentuk tekstur sangat halus pada permukaannya seperti semen atau
keramik yang sangat licin.
C. Dapur Magma
Tempat terakumulasinya magma pada wadahnya disebut dapur magma atau reservoir
magma. Namun, tidak semua wadah / rongga / rekahan yang terletak di bawah permukaan
dapat berfungsi sebagai reservoir / dapur magma. Hanya rekahan / wadah yang
memungkinkan untuk terjadinya akumulasi magma dengan proses kristalisasi magma, hingga
menjangkau di permukaan bumi saja yang dapat disebut sebagai dapur magma. Sebagai
contoh adalah magma granitan, yang terakmulasi dalam reservoir magma mampu menyimpan
magma pada lapisan kerak bumi (pada lempeng benua) di bagian atas, namun tidak dapat
berfungsi sebagai dapur magma untuk suplai magma gunung api. Magma granitan tersebut
telah ada sejak pembentukan kerak bumi, dan menyimpan magma granit di dalamnya. Di atas
permukaan magma granitan tersebut tidak terdapat tubuh gunung api, karena magma dalam
kondisi sangat kental dan tidak mampu mengalir hingga permukaan bumi.
Di dalam dapur magma berlangsung seluruh proses magmatisme, yaitu fraksionasi
magma, asimilasi dengan batuan dinding dan diferensiasi, pengendapan dan pengapungan
kristal dan proses-proses magmatisme yang lain. Di dalam dapur magma berlangsung
pengurangan dan penambahan unsur-unsur yang menyusun magma, hingga merubah
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komposisi dan sifat magma sepenuhnya. Menurut Schmincke (2004), hampir 50-60% kristal
terbentuk di dalam dapur magma, membentuk magma kental yang sejalan dengan perubahan
komposisi dan tingkat kristalisasi terjadi pendinginan. Secara startigrafi, magma yang berada
pada lapisan paling bawah memiliki komposisi yang homogen dengan sifat batuan yang
nantinya terbentuk lebih bersifat basa dengan tingkat kristalisasi yang paling sempurna; pada
bagian di atasnya lebih asam dengan tingkat kristalisasi berkurang, dan pada bagian paling
atas tersusun atas batuan dengan mineral-mineral yang paling asam untuk runtunannya
dengan tingkat kristalisasi yang paling tidak sempurna dan bahkan mengandung gelas.
Menurut Schminche (2004 dalam Mulyaningsih, 2015), proses magmatisme dalam
dapur magma atas (di bawah tubuh gunung api) membentuk zona-zona tingkatan arus
konveksi pergerakan magma dan akumulasi jenis mineral. Pada bagian dasar dapur magma
terdiri atas batuan basalt-basanit dengan limpahan akumulasi mineral mafik. Di atas masa
basalt-basanit adalah ULST (zona paling bawah dapur magma) yang tersusun atas akumulasi
mineral intermediet membentuk tipe magma dioritan. Di atas ULST dengan dibatasi zona
transisi dengan anomali arus konveksi adalah zona MLST (zona tengah dapur magma)
dengan limpahan mineral intermediet andesitan yang sudah mengandung uap H2O dan gas
CO2. Zona MLST terbagi ke dalam tiga sub zona yaitu zona A, B dan C dengan didasarkan
pada viskositas magma dan komponen unsur yang melarut di dalamnya. Zona C telah
terkristalisasi 50%; zona B terkristalisasi 10% dan zona A memiliki perbedaan arus konveksi
karena penambahan uap H2O. Lapisan paling atas disebut zona LLST yang di dalamnya
mengandung beberapa mineral felsik dengan akumulasi uap H2O dan gas CO2. Pada lapisan
LLST juga terdapat unsur-unsur jejak Zr, U, Pb dan Th. Gambar 5.10 menunjukkan
skematika pengkristalan magma pada dapur magma.

Gambar 5.10. Skematika perlapisan magma pada dapur magma; didasarkan pada komposisi,
proses magmatismenya, suhu dan tekanan pembekuannya; LLST: zona palng atas: akumulasi
uap H2O; MLST: zona tengah: didominasi oleh kristal felsik-intermediet; ULST: zona paling
bawah: mafik mineral (Schmincke, 2004 dalam Mulyaningsih, 2015).
5.2. Sistem Pegmatik Granitik
Pegmatik granitik adalah tubuh batuan yang mengandung kristal kuarsa dan feldspar
dengan diameter yang besar (dapat mencapai >15m) dan terbentuk oleh proses re155

magmatisme (Gambar 5.11-12). Sistem ini terbentuk oleh perubahan suhu dan tekanan atau
perubahan suhu tanpa perubahan tekanan atau perubahan tekanan tanpa perubahan suhu yang
selanjutnya menghasilkan panas. Panas yang dibentuk oleh perubahan energi tersebut
menyebabkan sebagian tubuh mineral atau seluruh tubuh mineral tertentu dalam granit
mengalami pelelehan sebagian, sehingga terdapat beberapa unsur yang tergantikan / tertukar
oleh unsur yang lain dalam batuan tersebut. Sistem granit pegmatit dapat berlangsung pada
kedalaman lebih dari 6km di bawah permukaan bumi. Kondisi ini sering terjadi pada tepian
lempeng konvergen, yaitu 1) pada zona antara penunjaman lempeng samudera di bawah
lempeng benua, 2) pada zona kolisi, yaitu tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng
benua, serta pada tepian-tepian zona rifting lempeng benua.

Gambar 5.11. Tatanan tektonik sistem kristalisasi mineral granit pegmatit; contoh kasus Kab.
Bengkayang (Bangka Barat) (sumber: Anonim, 2016)

c)

Gambar 5.11. Mekanisme pegmatitisasi granit yang membentuk pelelehan sebagian pada
tubuh granit, hingga menyisakan rongga (a), proses pengisian dan rekristalisasi larutan semi
plastis magma oleh proses pegmatitisasi (b) dan kenampakan mineral sistem pegmatit di
bawah mikroskup polarisasi (c)
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Sebagian besar granit pegmatit memiliki komposisi "sederhana" yang mendekati granit
alam dalam sistem NaAlSi3O8-KAlSi3O8-Al2O3-SiO2. Contoh mineral hasil kristalisasi sistem
granit pegmatit ini yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pada kelompok kuarsa
(sebagai batu mulia) hanya memiliki komposisi SiO2. Contoh yang lain adalah garnet,
turmalin, apatit, mika, oksida Fe-Ti, dan lain-lain. Mineral-mineral tersebut kini dikenal
sangat kaya akan Be, Li, Ta dan lain-lain, yang ditambang secara besar-besaran untuk
industri baterei litium. Di alam, kompleks granit pegmatit yang mengandung mineral Be, Li,
Ta, dan lain-lain tersebut umumnya hanya memiliki kelimpahan kurang dari 1% di alam,
sehingga sehingga mineral hasil kristalisasi sistem ini dinyatakan bernilai ekonomi tinggi
(Linnen et al., 2012). Contoh yang lain adalah mineral-mineral yang tersusun atas unsurunsur tunggal seperti grafit, intan dan mineral-mineral dengan kombinasi H, B, P, dan F,
yang merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam sistem granit pegmatit (Tabel 1).
Jahns (1953), berargumentasi bahwa pembentukan pegmatit yang meleleh dengan fluks H, B,
P, dan F yang dapat menurunkan suhu viskositas dan solidifikasi lelehan granit, biasanya
sering menghasilkan mineral aksesori.
Tabel 1. Asosiasi mineral indek sistem hipogen magmatik epigenetik (Morrison, 1997).

Ciri-ciri dari mineral yang dibentuk dalam sistem granit pegmatit adalah:
1. Kristalnya sangat besar, kristal yang dibentuk oleh sistem ini memiliki diameter hingga
15m. Contoh mineralnya adalah beril, topaz, korundum, ametis dan jenis kuarsa yang
lain. Besarnya diameter kristal berhubungan dengan dinamisasi batuan leleh di dalam
tubuh granit dan granitoid, yang selanjutnya menyatu membentuk rongga yang sangat
besar. Massa plastis tersebut secara perlahan mengkristal sesuai dengan komposisinya.
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Dalam sistem pegmatit, unsur silika berada di bagian paling atas dari sistem solid
solution (larutan) “silikat K-Na”; artinya di samping komponen silikat juga terdapat
unsur-unsur lain, yaitu Cu, Co, Mg, dan Fe. Jadi, mineral hasil kristalisasi sistem
pegmatit ini selain memiliki bentuk sempurna dengan diameter yang besar juga
berwarna-warni. Contoh mineral lain yang dibentuk oleh sistem granit pegmatit dengan
diameter yang besar lainnya adalah ortoklas yang dapat mencapai diameter >5m dan
berwarna pink hingga merah dan hijau.
Penzonaan dan perlapisan, larutan silikat yang dibentuk oleh pelelehan batuan granit
sebagian sering memiliki komposisi yang bervariasi, tergantung dari lingkungan geologi
yang membentuknya, serta asosiasi batuan yang dijumpai di sekitarnya. Massa plastis ini
sering juga membentuk perlapisan warna,sesuai dengan berat jenis dan komposisi oksida
yang membentuknya. Ketika larutan plastis tersebut telah membeku, maka menghasilkan
perlapisan mineral sesuai dengan pewarnaannya. Contoh mineralnya adalah ametis dan
citrin, yang di dalamnya memiliki warna ungu (violet), bening dan biru / hijau.
Pertumbuhan bersama antara kuarsa dan K-feldspar, batuan asal yang berubah fasa
menjadi larutan batuan panas dalam sistem granit pegmatit adalah granit, granitoid atau
granodiorit. Mineral yang meleleh oleh pembentukan panas tersebut didominasi oleh
kuarsa dan K-feldspar seperti orthoklas. Dengan demikian, larutan batuan plastis tersebut
akan didominasi oleh unsur-unsur K, Si dan Na; selain pengotor-pengotornya. Campuran
K, Na dan Si tersebut selanjutnya membentuk massa tak terpilahkan, yang selanjutnya
akan mengkristal secara perlahan. Tekanan kristalisasi batuan plastis tentunya telah
berubah total, setelah membentuk rongga sehingga memungkinkan untuk mengkristal
secara bersamaan, dan tumbuh bersama.
Cleavelanditic albite, telah disebutkan bahwa massa larutan plastis granit pegmatit
didominasi oleh unsur-unsur K, Na dan Si. Na-Al silikat, yang akan mengkristal
membentuk albit. Cleavelandit sendiri menurut Alling (1936), adalah mineral triklinik,
yang menunjukkan perbedaan dari albit dan "analbit". Fisher (1968) menentukan
cleavelandit adalah kristal berlembar yang dibalut oleh lamelae bidang sejajar (010)
memiliki kembaran albit dan dijumpai dalam bentuk kumpulan kristal berrongga.
Kehadiran aplit, aplit adalah kelompok mineral atau batuan berwarna terang yang
ditandai dengan tekstur saccharoidal (= tekstur butiran halus menyerupai gula)
berdiameter sedang (biasanya 0,1-2 mm) dengan tekstur aplitik. Mengacu pada
warnanya, aplit dapat berkisar dalam komposisi dari granit sampai gabbroik, namun
istilah aplit sering dipakai untuk menjelaskan nama batuan granit aplit, yaitu granit yang
memiliki tekstur aplit (berbutir halus seperti gula pasir), yang pada dasarnya terdiri dari
kuarsa, kalium feldspar, dan plagioklas-Na.
Ukuran kristal granit pegmatit dapat mencapai 15 meter, dengan aspek ekonomi adalah:
1) Beberapa pegmatit mengandung kumpulan mineral-mineral unsur jarang, seperti
alanit (Ce), ambligonit (Li), autinit (U), spodumen (Li), topaz (F), turmalin (Li, B),
bavenit (Be), berilonit (Be), euklas (Be), litiofilit (Li), mikrolit (Ta, Nb), penakit
(Be), polucit (Ce), tobernit (U), trifilit (Li) dan uraninit (U). Mineral-mineral unsur
jarang tersebut kini banyak dicari untuk keperluan industri logam, baterei,
kesehatan, radioaktif dan lain-lain.

2) Juga mengandung kumpulan fosfat, seperti fluoroapatit. Fosfat banyak digunakan
selain untuk bahan dasar pupuk kimia juga merupakan bahan dasar dalam industriindustri obat-obatan, dan pasta gigi.
6.3. Sistem Hidrotermal dan Fumarolik
Mineral yang dibentuk oleh sistem hidrotermal dan fumarolik dibentuk oleh presipitasi
larutan hidrotermal. Larutan hidrotermal tersebut dapat berupa air magmatik, air meteorik
atau air magmatik yang bercampur dengan air meteorik. Sebagai contoh adalah kalsit yang
terbentuk oleh proses pelarutan dan presipitsai berulang-ulang dari pelarutan Ca2+ dan CO32ke dalam larutan dan presipitasi (kristalisasi) kalsit (CaCO3) dari larutan, atau sulfidasi
mineral argentit (Au, Ag), pirit dan kalkopirit dalam larutan sistem hidrotermal sulfidasi
tinggi (Gambar 5.13).

Gambar 5.13. Mekanisme pembentukan mineral hasil presipitasi larutan hidrotermal (kiri)
dan VMS-metal solubility pembentukan mineral Pb, Zn dan Cu pada sistem hidrotermal dan
vulkanik (Ottaway, 2001)
Lingkungan aktivitas hidrotermal tersebut dapat dijumpai dalam:
1) Berdasarkan proses pembentukan kumpulan mineralnya (Gambar 5.14):
a. Fumarol, yaitu presipitasi uap hidrotermal yang tersusun atas CO2. Contoh mineral
hasil presipitasi CO2 (fumarol) adalah sulfur (belerang), dan mineral-mineral sulfida
yang lain, seperti pirit dan kalkopirit yang selanjutnya akan mengisi celah-celah
antar butir mineral dalam batuan alterasi atau mengisi rekahan kekar dan sesar.
b. Mataair panas, kolam lumpur panas atau mataaiir panas dalam lapangan hidrotermal
memiliki komposisi logam terlarut. Airpanas yang teruapkan akan meninggalkan
endapan kristal mineral pada dasar air membentuk tufa (batuan karbonat yang
terbentuk akibat presipitasi larutan hidrotermal), dan yang mengapung di atas air
membentuk travertin (batuan karbonat juga). Contoh mineral yang menyusun tufa
dan travertin adalah kalsit, berbentuk kristalin sempurna.
Tufa dan travertin dibedakan dari batuan karbonat (sedimenter organik) adalah ketidakhadiran fragmen-fragmen atau butiran fosil di dalamnya, massif (tidak berlapis);
kalaupun dijumpai bidang perlapisan, berupa laminasi semu.
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Gambar 5.14. Model mineralisasi emas-perak lingkaran Pasifik pada sulfidasi tinggi
(dimodifikasi dari Corbett, 2002)
c. Ekshalasi bawah air (laut); ekshalasi bawah laut dapat terjadi ketika massa panas
(dapat berupa aliran lava pijar dari gunung api bawah laut) yang masuk ke dalam
laut, sehingga membentuk blacksmooke (asap hitam), oleh reaksi massa batuan
panas dengan air garam. Asap hitam tersebut kemudian menguap di udara,
meninggalkan endapan presipitat di dasar cekungan, misalnya nodul-nodul
polimetalik dan celah hidrotermal bawah laut yang membentuk cebakan nikel dan
mangaan, serta logam-logam sulfida yang lain, seperti presipitat cobalt, timah,
tembaga dan perak.

Gambar 5.15. Mekanisme ekshalasi vulkanogenik larutan hidrotermal pada gunung
api bawah laut (sumber: Anonim, 2014)
d. Bawah permukaan dangkal, presipitat bawah permukaan dibentuk oleh ekshalasi gas
dalam tanah atau batuan oleh proses geothermal. Mineral yang dibentuk biasanya
mengisi rongga antar butir dalam tanah atau batuan yang bersifat karbonatan.
e. Vulkanik, larutan hidrotermal terbesar berhubungan dengan aktivitas vulkanisme.
Magma dalam dapur magma, pipa kepundan atau tubuh kubah lava dalam kawah
160

dapat memanaskan airtanah, air meteorik dan air magmatik yang ada dalam magma
tersebut. Akibatnya, air akan teruapkan dalam bentuk uap panas bumi, menyisakan
mineral-mineral presipitat, sebagai contoh adalah mineral sulfida, mineral oksida
dan mineral posfat.
f. Endomagmatik, larutan hidrotermal pada jenis ini dibentuk oleh tubuh batuan panas
atau magmatik yang terdapat dalam reservoir magma saat menyinggung tubuh air,
dapat berupa airtanah dalam dan air formasi. Air formasi biasanya memiliki salinitas
yang sangat tinggi, karena juga kaya akan unsur-unsur organik. Saat air formasi
terpanaskan oleh magmatik yang ada di bawahnya, maka akan sangat mudah
teruapkan dan terjebak di dalam rekahan-rekahan batuan, hingga membentuk
mineral ubahan, contohnya adalah mineral lempung argilik, montmorilonit, kaulinit,
dan mineral mika.
g. Sub-vulkanik, sub-vulkanik berada di bawah tubuh gunung api, jadi ativitas
presipitat berhubungan dengan kegiatan sub-vulkanik di sepanjang pipa kepundan.
Biasanya gunung api komposit memiliki aktivitas yang berlangsung secara berulangulang dengan intensitas yang juga bervariasi, dari yang sangat kecil (freatik;
mengeluarkan gas) hingga yang magmatik (aliran lava dan pembangunan kubah
lava), dan eksplosif (meletus). Hal itu membentuk rekahan-rekahan di bawah puncak
gunung api, sehingga membentuk kawah-kawah baru yang antara satu kawah
dengan kawah yang lain saling berdekatan. Mekanisme ini menyebabkan pipa
kepundan selalu dilalui oleh aliran magma panas secara berulang-ulang dalam waktu
yang lama. Akibatnya, batuan di dinding kepundan terjadi pengayaan preipitat,
seperti sulfida dan mineral oksida.
2) Lingkungan fumarol; yaitu lingkungan geologi pada daerah gunung api yang
berhubungan dengan munculnya uap panas fumarol (CO2) di permukaan bumi, biasanya
berada di zona kawah (pusat) dan puncak parasitik, tempat aktivitas gunung api
berlangsung (Gambar 5.16). Lingkungan fumarolik sangat berhubungan dengan proses
hidrotermal, epitermal dan mezothermal, sehingga sangat didominasi oleh alterasi
menghasilkan mineral lempung argilik, montmorilonit, illit, kaulinit, dan lain-lain.
Contoh mineral yang terbentuk di lingkungan ini adalah belerang (S), kalsit, kuarsa, pirit,
anhidrit, kalkopirit dan mineral-mineral penunjuk mineral bernilai ekonomi, seperti
emas, perak, tembaga dan cobalt. Pada lingkungan ini, mineral terbentuk oleh proses
(Scher et al., 2013):
a. Sublimasi dari pendinginan gas vulkanik di bawah permukaan, biasanya gas
vulkanik ini berasal dari penguapan air meteorik yang terinfiltrasi melalui celahcelah batuan vulkanik di atas puncak gunung api. Hal itu menyebabkan terjadi
pengayaan unsur-unsur dalam airtanah panas (hidrotermal) hingga merubahn pH
dan EH-nya. Saat airtanah panas menguap, meninggalkan kristal dalam ronggarongga antar butir mineral atau melalui celah-celah dalam batuan.
b. Sublimasi dari pendinginan gas vulkanik yang bercampur dengan udara. Gas
vulkanik sering bersuhu >60oC atau bahkan di atas 400oC. Gas panas yang
berhubungan dengan udara yang dingin di atas puncak gunung api, akan
terkondensasi menjadi larutan asam, hingga jatuh menjadi hujan di atas puncak.
Saat kondensasi berlangsung, akan membentuk padatan dalam bentuk kristal
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mineral yang selanjutnya diendapankan di permukaan batuan vulkanik di area
kawah gunung api, contoh: belerang (S).
c. Pada permukaan batuan vulkanik, batuan vulkanik yang dihasilkan oleh aktivitas
gunung api masa kini umumnya belum terbatukan, bahkan mengalami fragmentasi
oleh perubahan cuaca antara siang dan malam, perubahan suhu saat musim hujan
dan musim kemarau, dan perubahan suhu dalam kawah gunung api (panas) dan
dingin dengan tingkat evaporasi yang sangat tinggi. Hal itu dapat menyisakan
kristal padatan yang selanjutnya akan diendapakan di atas batuan gunung api
tersebut. Lingkungan aktivitas hidrotermal banyak dijumpai pada:
b) Di dekat gunung api aktif atau geotermal; contoh mieneralnya adalah sinabar
(HgS), emas, silika, belerang dan lain-lain.
c) Lingkungan ekshalatif bawah air (laut) disebut juga submarine exhalative:
a. White smokers yang dibentuk oleh bertemunya massa panas (lava/
batuan piroklastika) dan airlaut menghasilkan mineral kalsium sulfat
(barit) dan koloid silika.
b. Blake smokers yang dibentuk oleh aliran lava basalt-ultra basa yang
masuk ke dalam laut, seperti yang sering terjadi di Hawaii dan Iceland,
menghasilkan mineral sulfida.

Gambar 5.16 Model fluida sulfida tinggi dan rendah (sumber: Corbett dan Leach, 1996 dalam
Abidin & Harahab, 2007)
d) Lingkungan bawah permukaan:
a. Proses mineralisasi ini berlangsung pada kedalaman yang dangkal
(<1,5km) pada lingkungan gunung api komposit (epitermal), biasanya
membentuk mienral logam bernilai ekonomi tinggi, seperti emas, perak,
seng dan timbal
b. Proses mineralisasi ini berlangsung pada lingkungan vulkanik
endomagmatik, yang terletak dalam tubuh magmatiknya, seperti yang
ada pada kontak antara pluton, subpluton dan intrusi gang dengan batuan
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dindingnya. Mineral-mineral ini mengisi celah yang ada dalam batuan
dinding dari intrusi tersebut. Lingkungan geologi yang membentunya
adalah hidrotermal vesicles, vesicular cavities dan amygdules), contoh
mineralnya adalah zeolit, tembaga murni dan ametis.
e) Lingkungan sub-vulkanik (Gambar 5.17), berasosiasi dengan:
a. Pluton dangkal, proses kristalisasi mineral berhubungan dengan intrusi
pluton yang terletak di bawah tubuh gunung api yang menghubungkan
antara dapur magma dengan batuan intrusi couldron
b. Pluton dalam (couldron), lokasi ini terletak pada bagian atas zona
terakumulasinya magma dari aliran dalam reservoir magma (pada zona
partial melting) menuju dapur magma.
c. Komplek migmatik (anateksis)
Mineral yang sering dijumpai adalah endapan sulfida (oksida) dari tembaga
porfiri atau skarn, ct: pirit (FeS2), kalkopirit (CuFeS2), magnetit (Fe3O4), atau
mineral-mineral alterasi seperti kaolin, montmorilonit dll

Gambar 5.17. Sistem hidrotermal pada lingkungan sub-vulkanik (Hedenquist et al., 1998)
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6.4. Sistem Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
Kristalisasi mineral dengan mekanisme sistem air permukaan dan air bawah permukaan
sangat berhubungan dengan air bersalinitas atau tingkat keasaman yang tinggi. Mineral
terbentuk oleh menguapnya air ke permukaan atau berkurangnya air oleh proses
antropogenik, sehingga menambah salinitas air tersebut (Gambar 5.18). penguapan air /
evaporasi meninggalkan endapan (presipitat) pada dasar cekungan atau pada tepian
cekungan. Mineral dari sistem air permukaan ini utamanya dapat dijumpai dalam wilayah
yang arid (kering) dan semi-arid (subtropis).

Gambar 5.18. Pembentukan mineral-mineral hasil presipitasi air bawah permukaan yang
membentuk mineral kaya Cu di bawah zona pencucian (sumber: Pernicka & Weisgerber 2001
dalam Ottaway, 2001)
Contoh mineral yang dibentuk mekanisme sistem air permukaan dan air bawah permukaan
utamanya adalah kelompok garam (halida). Kristalisasi sistem ini dapat terjadi pada:
a) Lingkungan lakustrin air tawar; terjadi karena kondisi pengeringan (berkurangnya) air
danau oleh adanya irigasi air untuk memenuhi kebutuhan air dalam jumlah yang sangat
besar, seperti industri air bersih, irigasi pertanian, perkebunan dan peternakan. Danau /
lakustrin airtawar tersebut tidak memiliki sirkulasi air permukaan di dalamnya. Air danau
dialirkan melalui sungai-sungai / selokan-selokan menuju ke permukiman warga yang
berada di bawahnya, atau dialirkan ke lahan pertanian dan perkebunan sehingga volume
air danau menyusut. Teriknya panas matahari menyebabkan evaporasi juga berlangsung
sangat tinggi, sehingga terbentuk mineral evaposit, seperti anhidrit.
b) Lingkungan lakustrin dengan tingkat alkalinitas / salinitas air tinggi; danau yang di
dalamnya tidak dijumpai sirkulasi air, sehingga terjadi penambahan unsur-unsur alkali
dan halogen. Air kaya unsur alkali dan / halogen tersebut sangat mudah berreaksi dengan
udara bebas sehingga membentuk endapan presipitat saat evaporasi air garam tersebut
berlangsung dan sehingga garam terakumulasi dalam danau. Contoh mineralnya adalah
mineral-mineral kelompok halida (garam), kelompok oksida dan kelompok fluorit.
164

Pengayaan senyawa garam akan terakumulasi pada permukaan air danau, sehingga
kristal garam akan terakumulasi pada tepian danau. Presipitat garam yang sangat besar
dijumpai di Luisiana dan Dakota membentuk batu garam yang sangat besar. Batugaram
ini saat ini telah ditambang secara besar-besaran.
c) Laut terbuka; air laut memang memiliki salinitas tinggi karena mengandung banyak
organik dan unsur-unsur halogen. Evaporasi air laut menyebabkan kristalisasi unsurunsur garam dan alkali yang mungkin ada. Garam terakumulasi di permukaan air,
sehingga mineral terakumulasi di sepanjang pantai. Contoh mineral yang terbentuk oleh
sistem air laut adalah keompok kalsit, kelompok anhidrit, kelompok mineral halida dan
mineral-mineral silika (kuarsa). Halit (NaCl) juga dikembangkan pada lahan pertanian
garam di sepanjang pantai utara Jawa. Air laut dialirkan ke dalam tambak-tambak, pada
area yang sangat kering / panas matahari, sehingga terjadi kristalisasi garam. Garam ini
bukan merupakan mineral, karena hasil budidaya manusai yang terbentuk tidak secara
alamiah, meskipun berlangsung di alam.
d) Laut tertutup; laut tertutup seperti di Laut Mati dan Laut Merah (Timur Tengah) adalah
dua contoh laut yang memiliki salinitas yang sangat tinggi. Salinitas air laut di kedua
wilayah tersebut bahkan dapat mencapai 38.000 gr/m3. Air laut pada umumnya memiliki
salinitas antara 8.000-13.000 gr/m3. Tingginya tingkat salinitas airlaut tersebut
berhubungan dengan posisinya yang tidak memungkinkan air mengalami sirkulasi,
sehingga airlaut selalu mengalami pengkayaan unsur-unsur alkali dan halogen. Dengan
teknologi yang telah maju, saat ini kedua laut tersebut telah disublimasi juga untuk
mendapatkan air bersih, sehingga tentunya pun semakin tinggi salinitasnya. Contoh
mineral pada sistem airlaut tertutup adalah seluruh kelompok mineral halida, oksida dan
fluorit.
e) Airtanah dan air formasi, freatik dan zona vados. Penguapan air garam juga dapat
ditemukan dalam bentuk air konat atau air formasi, yang terdapat pada akifer dengan
kedalaman yang sangat dalam (beberapa ribu meter di bawah permukaan). Mineral ini
terbentuk secara alamiah oleh proses penguapan akibat bersinggungan dengan magma.
Air formasi atau air bawah tanah menguap oleh adanya perubahan suhu lingkungan.
Penguapan air tersebut meninggalkan mineral presipitat di dalam rongga batuan,
rekahan-rekahan juga dapat terbentuk dari adanya tekanan air formasi atau adanya tenaga
struktural serta celah-celah akibat deformasi batuan. Proses kristalisasi ini umumnya
terjadi berhubungan dengan tubuh intrusi pluton hingga vulkanik, dalam lingkungan
mezotermal (berhubungan dengan metasomatis), epitermal dan hidrotermal. Mineralmineral yang dihasilkan oleh mekanisme ini contohnya adalah kelompok mineral sulfida
dan oksida. Kedua kelompok mineral tersebut sering bernilai ekonomi membentuk
mineral-mineral logam, yaitu emas, platinum, cobalt, perunggu dan perak. Pembentukan
mineral garam juga dapat terjadi akibat adanya gaya endogen yang mengangkat air
garam dalam tubuh formasi batuan hingga membumbung ke permukaan membentuk
kubah garam. Siste m air bawah permukaan ini; utamanya menghasilkan kelompok
mineral: klorit/sulfat/borat, karbonat, fosfat, silika, alumina, feruginous, manganiferous
dan fulfat.
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6.5. Sistem Metamorfik dan Parametamorfik
Sistem metamorfik dan parametamorfik adalah sistem pembentukan mineral baru oleh
proses metamorfisme melalui variabel-variabel metamorfisme (Gambar . Metamorfisme
adalah mekanisme perubahan mineral atau batuan dalam lingkungan yang ditandai oleh
adanya perubahan suhu (T) dan tekanan (P), perubahan suhu saja tanpa perubahan tekanan,
atau perubahan tekanan saja tanpa perubahan suhu, sehingga membentuk mineral atau batuan
dengan struktur, tekstur dan komposisi yang baru. Metamorfisme berlangsung dalam zona
metamorfisme.
A. Zona Metamorfisme
Zona metamorfisme adalah lingkungan / zona berlangsungnya metamorfisme. Zona
metamorfisme ini ditandai dengan dijumpainya kelompok metamorfik dengan sekala
terpetakan, yang di dalamnya terdapat batuan dengan tingkat metamorfisme yang sama
dengan komposisi mineral penunjuk (mineral indeks) yang sama. Zona metamorfisme
juga ditunjukkan oleh garus penunjuk yang menandai kemunculan suatu mineral
penunjuk, yang disebut dengan garis “isograde”. Isograde dapat menjelaskan batasanbatasan terbentuknya mineral-mineral ubahan dalam suatu daerah. Sebagai contoh adalah
isograde Zones Barrow – Biotit (Gambar 5.19), yang menjelaskan zona-zona
metamorfisme untuk zona garnet, zona staurolit, zona kyanit dan zona sillimanit (Tabel
2).

Gambar 5.19. Contoh peta isograde metamorfisme di Stonehaven-Stockholm (Anonim,...)
B. Derajad Metamofisme
Derajad metamorfisme adalah tingkatan metamorfisme yang membentuk batuan / mineral
baru. Derajad metamorfisme dikontrol oleh perubahan suhu lingkungan. Pada derajad
rendah (di awal metamorfisme) ditandai dengan pembentukan mineral-mineral fase
terhidrasi dan terkarbonasi, sedangkan pada derajad tinggi metamorfisme ditandai dengan
mineral-mineral terdehidrasi dan terdekarbonasi.
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C. Reaksi-Reaksi Metamorfisme
Dalam Gambar 5.20 tergambar hubungan kalsit (Cal), magnetit (Mg), kuarsa (Qtz),
dolomit (Dol) dan talk (Tlc). Pembentukan talk dalam dolomit silikaan adalah: Dol+ Qtz+
H2O = Tlc+ Cal + CO2. Pembentukan mineral tersebut dikontrol oleh besarnya rasio
H2O/CO2; artinya besarnya H2O yang terdapat dalam batuan asal dengan besarnya CO2
yang dilepaskan saat metamorfisme berlangsung.

Gambar 5.20. Diagram tripoint problem mineral-mineral dalam derajad rendah
metamorfisme (dalam lingkaran: kiri) dan derajad tinggi metamorfisme (kanan)
D. Fasies Metamofisme
Fasies metamorfisme adalah penempatan kumpulan mineral dalam suatu zona
mineralisasi yang terdapat dalam batuan. Hal ini dapat diartikan sebagai batuan metamorf
yang memiliki komposisi mineral tertentu, sebagaimana yang terdapat dalam zonasi /
fasies metamorfisme tertentu tersebut maka dapat dikelompokkan ke dalam fasies yang
sama. Fasies metamorfisme ditentukan dengan didasarkan pada kondisi P dan T
lingkungan secara tertutup. Mineral yang pencirinya dapat dilihat pada diagram ACF
(Gambar 5.21) di bawah.

Gambar 5.21. Diagram ACM untuk menentukan fasies metamorfisme (Fyfe & Turner, 1966)
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Dalam lingkungan sistem metamorfisme dan parametamorfisme, terdapat 6 fasies utama,
yaitu: fasies zeolite, prehnitpumpellyit, sekis biru (blueschist), sekis hijau (greenschist),
amfibolit, granulit dan eklogit (Gambar 5.22).

Gambar 5.22. Identifikasi fasies-fasies metamorfisme menggunakan diagram segitiga
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Tabel 2. Mineral-mineral penciri dari ke enam fasies metamorfisme

Latihan
1. Jelaskan tipe-tipe mekanisme kristalisasi mineral, berikan contoh mineralnya dan
keterdapatannya!
2. Jelaskan hubungan kristalisasi mineral dan konsep “Bowen Reaction Series”, serta
implikasinya dalam keterdapatannya di alam!
3. Apa yang anda ketahui dengan sistem metamorfisme dan metasomatisme dalam
kristalisasi mineral? Dan jelaskan fasies metamorfismenya!
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