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BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

III.1. Geomorfologi 

 

Pembentukan suatu bentang lahan sangat ditentukan oleh proses geomorfologi. 

Proses geomorfologi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga 

pembentuk permukaan bumi. Tenaga tersebut dapat berupa tenaga eksogen (angin, 

air, gletser, maupun intervensi manusia) mapun tenaga endogen (tektonik dan 

vulkanik). Setiap tenaga, akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan 

yang dibentuknya. Pembentukan lahan tersebut akan memengaruhi kondisi fisik 

alam dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pada daerah penelitian, baik tenaga 

eksogen dan endogen sangat berperan terhadap bentukan-bentukan geomorfologi 

yang ada. Tenaga eksogen yang memengaruhi berupa proses pelapukan dan erosi 

sedangkan tenaga endogen berupa proses tektonisme dan pelapukan. Selain oleh 

proses geomorfologi, pola kontur juga dapat menjadi suatu indikasi bentukan 

geomorfologi. Pola kontur yang rapat mengindikasikan bahwa batuan yang 

menyusunnya keras atau resisten terhadap pelapukan, sedangkan kontur yang 

renggang pada daerah penelitian mengindikasikan bahwa batuan yang mudah 

mengalami pelapukan atau tidak resisten. Metode yang digunakan dalam 

menginterpretasi satuan-satuan geomorfologi pada daerah penelitian diantaranya 

adalah analisis peta topografi dan citra satelit serta dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lapangan. Bentukan-bentukan geomorfologi pada daerah penelitian 

setelah dilakukan analisis dan pengamatan langsung dilapangan dapat dilihat pada 

(Lampiran 1).  

 

III.1.1. Satuan Geomorfologi 

Satuan geomorfologi pada daerah penelitian ditentukan dengan menggunakan 

klasifikasi geomorfologi oleh Van Zuidam (1975). Klasifikasi geomorfologi 

tersebut menggunakan tiga aspek yang menjadi pertimbangan untuk menentukan 

suatu satuan geomorfologi, diantaranya yaitu morfometri, morfografi dan 

morfogenetik. Ketiga aspek geomorfologi tersebut kemudian menjadi dasar untuk 

menentukan satuan-satuan geomorfologi pada daerah penelitian. Secara umum, 
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satuan geomorfologi di daerah penelitian terbagi menjadi lima, yaitu Satuan 

Perbukitan Karst (K1), Satuan Perbukitan Karst Agak Curam (K2), Satuan 

Perbukitan Vulkanik Agak Curam (V1), Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam 

(V2) dan Satuan Dataran Aluvial (A) yang masing-masing ditandai dengan warna 

jingga, cokelat, merah tua, merah dan biru muda pada peta geomorfologi (Lampiran 

1).  

 

III.1.1.1. Satuan Perbukitan Karst (K1) 

Satuan Perbukitan Karst (Gambar III.1) tersusun oleh material karst (batugamping) 

dan bersifat karbonatan karena dijumpai sampel batuan tersebut bereaksi saat diuji 

menggunakan cairan HCL di lapangan. Secara morfografi satuan ini terdapat pola 

pengaliran sungai dendritik-paralel dengan lembah sempit-curam ditandai dengan 

lembah berbentuk U-V. Selain itu, terdapat juga gua-gua dengan stalagtit dan 

stalagmit. Sedangkan secara morfologi perbukitan karst disebabkan oleh tenaga 

endogen berupa proses tektoniksme dan tenaga eksogen berupa pelapukan dan 

erosi.  

 

 

        Gambar III.1. Satuan Perbukitan Karst.  
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Satuan ini luasnya sekitar 50% dari total luas daerah penelitian dan tersebar di 

bagian selatan daerah penelitian. Satuan ini rata-rata menjulang lebih dari 250 m di 

atas muka laut.  

 

III.1.1.2. Satuan Perbukitan Karst Agak Curam (K2) 

Satuan Perbukitan Karst Agak Curam (Gambar III.2) pada dasarnya memiliki 

kesamaan karakteristik dengan Satuan Perbukitan Karst (K1) dari jenis batuan, 

morfografi, dan morfogenetik. Tetapi yang membedakan kedua satuan ini dari 

aspek morfometrinya. Satuan Perbukitan Karst Agak Curam memiliki kemiringan 

lereng mencapai 24% dengan elevasi sekitar 125-350 mdpl. Satuan ini menempati 

10% dari luas total daerah penelitian. 

 

 

Gambar III.2. Satuan Perbukitan Karst Agak Curam.9 

         
III.1.1.3. Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam (V1) 

Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam (Gambar III.3) tersusun oleh litologi 

breksi vulkanik. Secara morfografi, satuan ini memiliki pola pengaliran sungai 

pinnate-paralel, lembah berbentuk U-V dan bentukan lahan berupa perbukitan. 

Satuan ini dilihat dari aspek morfometri memiliki elevasi 100-300 mdpl dan 

kemiringan lereng sebesar 2-24%. Aspek morfogenetik yang memengaruhi satuan 
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ini secara dominan yaitu proses denudasional (endogen) dan pelapukan serta erosi 

(eksogen). Satuan ini juga menempati sekitar 10% dari luas total daerah penelitian. 

 

 

        Gambar III.3. Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam. 10 

          

III.1.1.4. Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam (V2) 

Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam (Gambar III.4) tersusun oleh batuan beku 

dasit yang memiliki ciri khas membentuk pola aliran radial. Satuan ini merupakan 

intrusi yang membentuk kubah bukit diatas permukaan dan menempati sekitar 10% 

dari luas total daerah penelitian. Satuan ini merupakan satuan tertinggi pada daerah 

penelitian dengan ketinggian mencapai 650 m di atas permukaan laut. Letak satuan 

ini berada di Desa Besuki, yang mana masyarakat setempat menamai satuan ini 

dengan Gunung Tanggul. Aspek morfogenetik yang dominan memengaruhi satuan 

ini adalah proses denudasional (endogen) dan juga pelapukan serta erosi (eksogen). 

Selain itu jika ditinjau dari aspek morfometri satuan ini memiliki kemiringan lereng 

berkisar 12% hingga lebih dari 24% yang diklasifikasikan kedalam kelas sangat 

curam. 
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   Gambar III.4. Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam.11 

 

III.1.1.5. Satuan Dataran Aluvial (A) 

Satuan Dataran Aluvial (Gambar III.5) disusun oleh material berbutir halus seperti 

lempung dan lanau sampai bongkahan. Satuan Dataran Aluvial menempati sekitar 

30% dari luas total daerah penelitian. Sebarannya meliputi bagian tengah dan 

meluas ke arah Timur pada daerah penelitian. Satuan ini memiliki ketinggian rata-

rata 0-50 m di atas muka laut. Sungai utama pada satuan ini adalah Sungai Brantas 

dan Sungai Growo dengan anak sungai seperti Sungai Gasinan, Sungai Munjungan 

dan Sungai Campurdarat. Sungai-sungai ini membentuk pola aliran paralel dan 

berkelok-kelok (meander) dengan lembah yang lebar dan gosong-gosong pasir di 

bagian tengah sungai. Proses geomorfologi yang memengaruhi pembentukan 

satuan dataran aluvial ini secara dominan adalah denudasional (endogen) dan 

pelapukan serta erosi (endogen). 

 

Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam 
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      Gambar III.5. Satuan Dataran Aluvial.12 

   

III.1.2. Tahapan Geomorfik 

Tahapan geomorfik yang berkembang pada daerah penelitian terbagi kedalam dua 

kawasan, yaitu kawasan karst dan kawasan non karst. Bentukan geomorfologi yang 

terjadi di kedua wilayah tersebut disebabkan oleh adanya proses-proses 

geomorfologi. Proses-proses geomorfologi tersebut yaitu tenaga endogen seperti 

struktur geologi, tekstur permukaan, dan jenis batuan. Sedangkan proses eksogen 

yang berlaku yaitu pelapukan, pengikisan, dan pengendapan.  

 

III.1.2.1. Tahapan Geomorfik Pada Kawasan Karst 

Peringkat perkembangan dalam kawasan karst oleh (Suharini dan Abraham, 2009) 

terbagi kedalam 3 tahapan/peringkat yang dapat dilihat pada (Gambar III.6): 

1. Peringkat muda 

2. Peringkat dewasa  

3. Peringkat tua  

 

Satuan Dataran Aluvial 
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Gambar III.6. Tahap Pengembangan dalam Kelompok Karst. 
                                             (Suharini & Abraham, 2009)13 

  
Berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan, tahapan erosi yang terjadi pada 

kawasan karst terbagi kedalam dua tahapan yaitu, tahapan muda dan dewasa. Kedua 

tahapan tersebut berada di dalam kawasan karst pada 2 lokasi yang berbeda. 

 

1. Peringkat muda  

Pada peringkat muda proses pengerosian bentuk lahan karst ditandai dengan 

pengaliran sungai yang masih berlangsung diatas permukaan (Suharini dan 

Abraham, 2009). Pada daerah penelitian ditemukan beberapa sungai yang mengalir 

di atas permukaan karst salah satunya yaitu Kali Ngandan. Aliran dari sungai 

tersebut secara perlahan mengerosi tubuh karst tersebut (Gambar III.7).  
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  Gambar III.7. Tingkat Erosi Muda pada Bentuklahan Karst.14          

     

2. Peringkat Dewasa 

Pada peringkat dewasa, pengaliran di bawah tanah sudah mencapai tahapan 

maksimum. Pengaliran di atas permukaan hanya terbatas pada sungai bawah 

permukaan atau sinking creeks yang pendek-pendek. Gua-gua dengan segala 

macam endapannya menjadi ciri khusus peringkat ini telah mencapai tingkat 

optimum (Suharini dan Abraham, 2009). Pada daerah penelitian, lokasi yang 

diamati mengalami tingkat erosi dewasa berada di Desa Sedayugunung. Terdapat 

juga gua yang jika ditelusuri kedalam maka akan terdapat sungai bawah tanah dan 

stalaktit serta stalagmit yang menghiasi mulut gua. Warga sekitar lokasi menamai 

gua ini dengan sebutan Gua Dom Biru (Gambar III.8).  
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       Gambar III.8. Tingkat Erosi Dewasa pada Bentuklahan Karst. 15       

 

Selain itu, di daerah penelitian juga terdapat bentukan Dolina. Dolina merupakan 

lubang dengan bentuk menyerupai corong yang dapat terjadi dikarenakan proses 

erosi ataupun pelarutan batugamping atau juga dapat disebabkan oleh runtuhan. 

Terbentuknya dolina dilokasi ini menandakan tingkat erosi yang semakin intensif 

(Gambar III.9). 
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      Gambar III.9. Tingkat Erosi Dewasa pada Bentuklahan Karst. 16      

  

III.1.2.2. Tahapan Geomorfik Pada Kawasan Non Karst 

Pada kawasan non karst, tahapan geomorfik yang berkembang mempengaruhi 

litologi breksi vulkanik, batuan dasit, dan juga aluvial. Tahapan geomorfik pada 

kawasan ini terjadi akibat adanya pengaruh dari tenaga endogen dan tenaga eksogen 

serta pengaruh dari struktur geologi yang ada pada daerah penelitian. Tenaga 

endogen yang dominan bekerja yaitu denudasional dan tektonisme, sedangkan 

tenaga eksogen yang dominan bekerja yaitu pelapukan dan erosi. Pelapukan dan 

erosi pada daerah penelitian juga menghasilkan ekspresi yang berbeda pada litologi 

yang berbeda. Pada umumnya litologi yang lunak memberikan morfologi berupa 

rendahan karena sifatnya yang kurang resisten. Sedangkan litologi yang keras 

memberikan dampak morfologi yang lebih tegas seperti perbukitan. Hal ini dapat 

dilihat pada Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam (V2) dengan litologi berupa 

dasit yang membentuk perbukitan tertinggi pada daerah penelitian ini. Selain itu, 

struktur geologi seperti kekar dan sesar juga membantu proses terjadinya tahapan 

geomorfik yang ada pada daerah penelitian ini. Tahapan geomorfologi yang 

teramati pada kawasan non karst di daerah penelitian yaitu tahapan muda-dewasa 

yang ditandai oleh beberapa lembah yang berbentuk V dengan lereng lembah yang 

cukup curam seperti pada kawasan di sekitar Gunung Tanggul. Tahapan geomorfik 



32 
 

tua juga teramati pada sebagian besar kawasan yang ditandai dengan terdapatnya 

sungai bermeander dengan lembah berbentuk U yang tersebar di beberapa Desa 

yaitu, Bantengan, Tanggulwelahan, Bandung, Kedungwilut, Mergayu dan 

Wateskroyo. Tahapan geomorfik tua pada kawasan non karst tersusun oleh endapan 

aluvial. 

  

III.1.3. Pola Aliran Sungai 

Pola aliran sungai merupakan suatu jaringan yang terbentuk oleh kumpulan dari 

alur-alur sungai pada suatu daerah lepas, baik itu alur sungai permanen atau bukan 

(Howard, 1967). Peta Pola Pengaliran Sungai yang didapat dari data sekunder peta 

Rupa Bumi Indonesia (RBI) Pulau Jawa dengan skala 1:25.000 dianalisis dengan 

menggunakan klasifikasi pola aliran sungai menurut Howard (1967). Hasilnya pada 

daerah penelitian terdapat 4 macam pola pengaliran sungai yaitu dendritik, paralel, 

pinnate dan radial (Gambar III.10). 

 

 

         Gambar III.10. Peta Pola Pengaliran Sungai Daerah Penelitian. 17 
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1. Pola Aliran Sungai Dendritik  

Pola aliran sungai dendritik umumnya terdapat pada kawasan yang mempunyai 

kerapatan kontur tinggi. Contoh yang dapat dilihat di lapangan yaitu sungai yang 

mengalir diatas batuan yang kurang resisten terhadap erosi sehingga membentuk 

tekstur sungai yang rapat. Sedangkan apabila aliran berada diatas batuan yang 

resisten, maka akan membentuk tekstur renggang (Howard, 1967). Litologi batuan 

yang dialiri oleh pola aliran sungai ini adalah batugamping. Pola aliran sungai 

dendritik ini tersebar pada bagian barat daerah penelitian dan ditandai dengan warna 

ungu pada peta pola pengaliran sungai (Gambar III.10). Beberapa sungai yang 

memiliki pola aliran dendritik pada daerah penelitian yaitu Kali Jalen, Kali 

Glemdeng, Kali Griguh, Kali Sambi, Kali Banyumeneng dan Kali Kedungceleng. 

 

2. Pola Aliran Sungai Paralel  

Pola aliran sungai paralel adalah pola aliran yang terdapat di daerah yang sangat 

luas dengan kemiringan yang cukup curam. Pola ini dapat ditemukan di kawasan 

daratan pantai yang masih muda dengan lereng asli yang kemiringannya mengarah 

ke laut (Howard, 1967). Litologi batuan yang dialiri oleh pola aliran sungai jenis 

ini adalah sebagian batugamping dan juga endapan aluvial. Pola aliran sungai 

paralel ini ditandai dengan warna merah pada peta pola pengaliran sungai (Gambar 

III.10). Beberapa sungai yang memiliki pola aliran paralel pada daerah penelitian 

yaitu Kali Negosari, Kali Bamban, Kali Beji, Kali Siyoto, Kali Karangtuo/Kali 

Watulimo, Kali Brenggolo dan Kali Tumpaksempu. 

 

3. Pola Aliran Sungai Pinnate 

Pola aliran pinnate adalah pola aliran air sungai yang pada bagian muara anak 

sungai membentuk sudut lancip dengan munculnya induk sungai. Sungai jenis ini 

dapat ditemukan di bukut-bukit yang memiliki lereng terjal (Howard, 1967). 

Litologi dominan yang dialiri oleh pola aliran sungai ini adalah breksi vulkanik. 

Pada daerah penelitian, pola aliran sungai pinnate dijumpai pada satu tubuh sungai 

terpisah dan lereng yang cenderung agak curam, ditandai dengan warna hijau pada 

peta pola pengaliran sungai (Gambar III.10). Sungai yang memiliki pola aliran 
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pinnate pada daerah penelitian hanya dapat dilihat pada satu sungai yakni Kali 

Ngandan. 

 

4. Pola Aliran Sungai Radial 

Pola aliran sungai radial merupakan pola aliran sungai yang sifatnya menyebar ke 

segala arah. Pada daerah penelitian sistem sungai radial yang berkembang adalah 

jenis sentrifugal yaitu aliran yang menyebar keluar dari titik pusat. Pola sungai 

radial ini pada daerah penelitian berada di kawasan Gunung Tanggul. Terbentuknya 

bermacam-macam pola aliran sungai pada daerah penelitian merupakan suatu 

implikasi adanya proses eksogen berupa erosi. Dengan demikian, kajian mengenai 

pola aliran sungai pada daerah penelitian secara tidak langsung dapat membantu 

dalam menginterpretasikan proses-proses geologi yang terjadi. 

 

III.2. Stratigrafi 

 

Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi dan umur relatif serta 

distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk 

menjelaskan sejarah bumi. Berdasarkan pemetaan secara langsung dilapangan serta 

hasil analisis petrografi di laboratorium, stratigrafi pada daerah penelitian dibagi 

menjadi 4 satuan batuan tidak resmi yang berbeda, yaitu Satuan Batuan Breksi 

Vulkanik, Satuan Batugamping, Satuan Dasit dan Satuan Endapan Aluvial. Satuan-

satuan tersebut secara berurutan tersusun dari umur yang paling tua sampai ke umur 

yang lebih muda, dapat dilihat pada kolom stratigrafi berikut (Gambar III.11). 

 

Masing-masing satuan batuan/endapan yang ditemukan pada daerah penelitian 

tersebut nantinya akan diamati kesamaan sebarannya dengan peta geologi regional 

Lembar Tulungagung untuk mengetahui kesetaraan umur dan lingkungan 

pengendapannya. 
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     Gambar III.11. Kolom Stratigrafi Daerah Penelitian.18 

 

 

      Gambar III.12. Peta Geologi Daerah Penelitian.19 
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III.2.1. Satuan Batuan Breksi Vulkanik 

III.2.1.1. Penyebaran Satuan 

Satuan ini menempati sekitar 10% dari luas total daerah penelitian yang ditandai 

dengan warna jingga pada peta geologi (Gambar III.12). Satuan ini berada di tengah 

daerah penelitian dan termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Keboireng, 

Kecamatan Besuki.  

 

III.2.1.2. Ciri Litologi 

Satuan breksi vulkanik (Gambar III.13) memiliki kenampakan warna kecoklatan 

hingga kehijauan dengan karakteristik yang kompak dan pejal. Satuan ini terdiri 

dari komponen-komponen vulkanik berupa andesit, dasit, diorit dan juga basalt. 

Fragmen tersebut memiliki ukuran 3-30 cm. Bentuk dari fragmen batuan ini 

menyudut hingga membundar tanggung, memiliki kemas terbuka, terpilah buruk 

dan bermassa dasar pasir kasar dan tuff. 

 

 

Gambar III.13. Singkapan Satuan Batuan Breksi Vulkanik.20 

 

Berdasarkan analisis petrografi pada sampel breksi vulkanik dengan kode LB-3 

(Gambar III.14), mineral yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak adalah 
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mineral kuarsa dengan bentukan subhedral. Selain itu terdapat juga mineral dengan 

bentukan subhedral lainnya yang merupakan fragmen batuan dan juga mineral 

opak. Analisis petrografi ini memperjelas bahwa satuan batuan ini memiliki kemas 

terbuka dengan pemilahan buruk.  

 

 

            Gambar III.16. Sayatan Petrografi Breksi Vulkanik.21 

 

III.2.1.3. Hubungan Stratigrafi 

Satuan batuan breksi vulkanik jika di setarakan dengan peta geologi regional oleh 

Samodra dkk, (1992) termasuk kedalam satuan breksi vulkanik Formasi Mandalika 

(Tomm). Satuan breksi vulkanik ini merupakan satuan tertua dan merupakan 

basement dari daerah penelitian. Berdasarkan susunan stratigrafinya, satuan batuan 

ini ditindih secara tidak selaras oleh satuan batugamping. Selain itu satuan batuan 

ini juga dipengaruhi oleh terobosan (intrusi) batuan dasit. Pada satuan ini 

dibeberapa tempat dijumpai kekar Tarik dan kekar gerus dengan arah dominan N 

139˚ E. 
 

III.2.1.4. Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan 

Pentuan umur pada satuan batuan ini tidak dapat dilakukan secara pasti sehingga 

penentuan umurnya dilakukan dengan melihat kesetaraan dengan satuan sejenis 

yang ada di Lembar Pacitan (Samodra dkk, 1992) yaitu Oligosen-Miosen Awal. 

0,5 mm 0,5 mm 
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Lingkungan pengendapan satuan batuan ini adalah daratan dengan mekanisme 

pengendapan turbidit. 

 

III.2.2. Satuan Batugamping 

III.2.2.1. Penyebaran Satuan 

Satuan batugamping tersebar di bagian tengah hingga ke arah selatan, dan arah barat 

dengan luas sekitar 50% dari luas total daerah penelitian. Pada peta geologi satuan 

batuan ini ditandai dengan warna biru (Gambar III.12). Secara setempat satuan 

batuan ini dapat dijumpai perlapisan batuan yang kedudukannya N 230˚ E / 35˚. 

Singkapan yang dapat termati dengan baik terletak di sekitar Desa Watuagung, 

Kecamatan Besuki. 

 

III.2.2.2. Ciri Litologi 

Secara umum batuan yang mendominasi satuan ini berwarna abu-abu kecoklatan 

hingga abu-abu gelap dan berstruktur massif. Kondisi singkapan pada satuan 

batuan ini berkisar dari segar hingga lapuk. Batuan ini banyak tersusun atas 

framework koral, red algae, bryozoa, cangkang moluska, dan head corals yang 

tertanam dalam matrik bioklastik karbonat.  

 

Fosil foraminifera bentonik juga dijumpai pada pengamatan mikroskopis terhadap 

sampel batuan. Setelah dilakukan analisis mikrofosil foraminifera bentonik, nama 

fosil yang dikenali diantaranya adalah Hapiopragmoides obliquecarinatus, 

Vaginulina legume dan Pleurostomella sp.  

 

Berdasarkan analisis petrografi pada sampel batugamping dengan kode LG-12 

(Gambar III.21), Hubungan antar butir pada sampel ini adalah matrix supported 

dan mempunyai tipe porositas interpartikel. Selain itu pada sampel juga 

memperlihatkan fosil berupa alga, foraminifera besar, dan foramninifera kecil. 

Semen pada batuan ini terdiri dari kalsit. Nama batugamping ini berdasarkan 

klasifikasi Dunham (1962) adalah Packstone (Gambar III.22). 
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      Gambar III.17. Singkapan Satuan Batugamping.22 

 

 

   Gambar III.18. Foto/Sketsa Fosil Pleurostomella sp.23      

 

 

       Gambar III.19. Foto/Sketsa Fosil Vaginulina legume.24 
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     Gambar III.20. Foto/Sketsa Fosil Hapiopragmoides obliquecarinatus.25 

 

 
   Gambar III.21. Sayatan Petrografi Batugamping.26 

 

 
       Gambar III.22. Fasies Batugamping berdasarkan Klasifikasi Dunham, 1962.27 

0,5 mm 0,5 mm 
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III.2.2.3. Hubungan Stratigrafi  

Satuan batugamping ini dapat disetarakan dengan satuan batugamping Formasi 

Campurdarat (Tmcl) oleh Samodra dkk (1992) pada peta geologi regional Lembar 

Tulungagung. Satuan batugamping ini merupakan satuan yang terendapkan setelah 

satuan breksi vulkanik. Satuan ini menindih secara tidak selaras satuan batuan 

breksi vulkanik yang terendapkan terlebih dahulu. Kemudian kedua satuan batuan 

tersebut dipengaruhi oleh intrusi batuan dasit. 

 

III.2.2.4. Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan 

Fosil-fosil yang ditemukan pada satuan ini adalah fosil bentonik sehingga tidak 

dapat digunakan sebagai penentu umur. Lingkungan pengendapan satuan batuan ini 

adalah laut dangkal. Pengendapan satuan batuan ini dipengaruhi oleh proses 

tektonik berupa pengangkatan. 

 

III.2.3. Satuan Batuan Dasit 

III.2.3.1. Penyebaran Satuan 

Daerah penelitian satuan Batuan Dasit menempati sekitar 10% dari keseluruhan 

luas daerah penelitian dan membentuk morfologi berupa bukit yang menjulang 

hingga ketinggian 650m di atas permukaan laut. Warga setempat menamakan 

satuan batuan ini dengan Gunung Tanggul yang termasuk kedalam wilayah 

administrasi Desa Keboireng. Satuan batuan ini ditandai dengan warna merah pada 

Peta Geologi (Gambar III.12). 

 

III.2.3.2. Ciri Litologi 

Berdasarkan pengamatan pada satuan batuan dasit di lapangan memiliki 

kenampakan warna abu-abu terang hingga agak kehitaman. Struktur yang terbentuk 

pada batuan ini adalah masif dan batuannya tampak seperti sangat segar, tetapi 

dibeberapa tempat juga dijumpai ada yang sudah lapuk.  
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      Gambar II I.23. Satuan Batuan Intrusi Dasit.28  

 

Berdasarkan analisis petrografi, batuan dasit dengan kode LD-2 (Gambar III.24) 

memiliki karakteristik, yaitu kenampakan warna putih kecoklatan pada nikol sejajar 

dan kuning keemasan pada nikol bersilang, bentuk kristal subhedral, tingkat 

kristanilitas holokristalin dan bermassa dasar <0,1mm. Batuan ini memiliki tekstur 

faneroaporfiritik dan khusus intergranular.  

 

Satuan batuan dasit tersusun atas komponen plagioklas 45%, biotite 5%, kuarsa 

35% dan opak 15%. Setelah itu komponen-komponen mineral tersebut (plagioklas 

dan kuarsa) dilakukan proses normalisasi sehingga diperoleh presentase plagioklas 

sebesar 51,4%, kuarsa 40% dan sisanya adalah mineral lain. Nama batuan ini 

setelah di plotkan kedalam diagram QAPF (Streckeisen, 1979) adalah dacite/dasit. 
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       Gambar III.24. Sayatan Petrografi Dasit.29 

 

 
         Gambar III.25. Ploting Komposisi Mineral ke dalam Diagram IUGS (Streckeisen, 1979).30 
 

III.2.3.3. Hubungan Stratigrafi 

Satuan batuan dasit dapat disetarakan dengan satuan batuan gunungapi (Tomi) oleh 

Samodra, dkk (1992) pada peta geologi regional Lembar Tulungagung. Satuan 

batuan dasit merupakan batuan intrusi yang menerobos satuan-satuan di atasnya 

seperti satuan batuan breksi vulkanik dan batugamping yang terendapkan terlebih 

dahulu. 

0,5 mm 0,5 mm 
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III.2.2.4. Umur, Lingkungan, dan Mekanisme Pengendapan 

Umur satuan batuan dasit mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Samodra, dkk (1992) diperkirakan umurnya adalah Miosen Tengah yang 

diendapkan pada lingkungan daratan. 

 

III.2.4. Satuan Endapan Aluvial 

III.2.4.1. Penyebaran Satuan 

Satuan endapan aluvial menempati sekitar 30% dari keseluruhan daerah penelitian. 

Satuan ini pada peta geologi (Gambar III.12) ditandai warna abu-abu dengan 

ketinggian rata-rata adalah 0-50m di atas muka laut. Satuan ini dapat dijumpai di 

sekitar Kecamatan Campurdarat ke arah utara daerah penelitian. 

 

 

       Gambar III.26. Satuan Endapan Aluvial.31 
 

III.2.4.2. Ciri Litologi 

Berdasarkan (Gambar III.26) hasil dari pengamatan di lapangan, satuan endapan 

aluvial tersusun oleh material lepas hasil pelapukan batuan yang lebih tua. Material 

lepas tersebut berukuran pasir halus sampai bongkah, menyudut tanggung sampai 
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membundar yang terdiri dari material kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan 

lumpur. Satuan ini merupakan endapan sungai, endapan pantai, dan endapan rawa. 

 

III.2.4.3. Hubungan Stratigrafi 

Satuan endapan aluvial dapat disetarakan dengan satuan endapan permukaan (Qa) 

(Samodra dkk, 1992) pada peta geologi regional Lembar Tulungagung. Hubungan 

stratigrafi satuan endapan aluvial dengan satuan batuan lain di bawahnya adalah 

ketidakselarasan kerena mengalami jedah waktu dalam pengendapannya. 

 

III.2.4.4. Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan 

Satuan endapan alluvial diperkirakan berumur resen yang terendapkan di 

lingkungan darat (sungai). Mekanisme terbentuknya satuan ini disebabkan oleh 

erosi yang intensif ditunjukkan dengan morfologi yang landai. Proses ini terus 

berlanjut hingga sekarang. 

 

III.3. Struktur Geologi 

 

Struktur geologi merupakan kondisi arsitektural dan kenampakan dari suatu tubuh 

batuan. Salah satu cara untuk melihat indikasi awal adanya struktur geologi pada 

permukaan yakni dengan menganalisis pola kelurusan. Selain itu, terdapat juga 

struktur geologi yang terbentuk di daerah penelitian berupa kekar dan sesar. 

 

III.3.1. Analisis Pola Kelurusan 

Secara umum, analisis pola kelurusan dan arah tegasan dilakukan dengan cara 

menganalisis peta topografi dan citra foto udara daerah penelitian. Analisis pola 

kelurusan tersebut meliputi kelurusan bukit dan lembah serta kelurusan sungai. 

Berdasarkan analisis pola kelurusan terhadap peta topografi dan citra satelit, 

terdapat sekitar tiga puluh garis yang merepresentasikan pola struktur yang 

berkembang pada daerah penelitian tersebut (Tabel III.1).  

 

Arah pola kelurusan yang dominan teramati pada daerah penelitian berupa 

bentukan geomorfologi bukit dan sungai yakni N 139º E dan N 141º E atau berarah 
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baratlaut-tenggara (NW-SE). Diagram roset pola kelurusan ini dapat dilihat pada 

Gambar III.28.  

                              
  Tabel III.1. Data Strike dari Analisis Pola Kelurusan. 1 

No. Strike No. Strike 
1. 141 16. 113 
2. 140 17. 57 
3. 139 18. 105 
4. 139 19. 104 
5. 136 20. 87 
6. 139 21. 171 
7. 131 22. 68 
8. 137 23. 115 
9. 149 24. 175 
10. 142 25. 171 
11. 158 26. 74 
12. 132 27. 89 
13. 156 28. 170 
14. 141 29. 143 
15. 56 30 144 

 

 

         Gambar III.27. Peta Pola Kelurusan pada daerah penelitian. 32      
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                         Gambar III.28. Diagram roset pola kelurusan struktur geologi  
                                                       di daerah penelitian.33 

   

Diagram roset tersebut di buat menggunakan Software Stereonet dengan 

memasukan data-data pola kelurusan yang sebelumnya telah didapatkan dari 

analisis peta pola kelurusan pada daerah penelitian. 

 

III.3.2. Kekar  

Kekar merupakan retakan pada batuan yang relatif tidak mengalami pergeseran 

pada bidang rekahnya yang disebabkan oleh gejala tektonik maupun non tektonik 

(Ragan, 1973). Secara umum, kekar memiliki karakteristik berupa pemotongan 

bidang pelapisan batuan, biasanya terisi mineral lain (mineralisasi) seperti kalsit, 

kuarsa dan kenampakan breksiasi. Kekar dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat 

dan karakter retakan/rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut.  

 

Berdasarkan Gambar III.29 kekar yang terbentuk adalah kekar tarik tipe release 

freacture, kekar ini terbentuk akibat hilangnya atau berkurangnya tekanan yang 

orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. Selanjutnya, kekar yang teramati 

adalah Kekar Gerus (shear joint). Kekar Gerus merupakan kekar yang terjadi akibat 
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stress yang cenderung mengelincirkan bidang satu sama lain yang berdekatan. 

Kekar tipe ini memiliki karakteristik di lapangan berupa bidang licin, memotong 

seluruh tubuh batuan, memotong komponen batuan, biasanya terdapat gores garis, 

dan joint set yang membentuk pola belah ketupat.  

 

 

        Gambar III.29. Kenampakan Struktur Kekar Tarik dan Kekar Gerus.34 
    

Tabel III.2. Arah Strike pada Kekar.2 

No. Strike No. Strike 
1. 141 7. 131 
2. 140 8. 137 
3. 139 9. 149 
4. 158 10. 53 
5. 132 11. 160 
6. 146 12. 157 

 

Selain itu, pada Gambar III.30 juga dilakukan analisis kekar yang terdapat pada 

singkapan batuan. Hasil yang ditampilkan pada diagram roset menampilkan arah 

kekar secara umum relatif memiliki kesamaan dengan pola kelurusan regional pada 

daerah penelitian. Hal ini membuktikan bahwa gaya tektonik ataupun deformasi 

yang bekerja pada daerah penelitian memiliki kesamaan. 
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III.3.3. Sesar 

Sesar pada daerah penelitian yang teramati berupa sesar memanjang dari arah barat-

timur atau tenggara-barat daya dan membentuk lembahan atau jurang yang 

memotong perbukitan. Adanya perbedaan elevasi dan bidang batuan breksi 

vulkanik yang relatif terangkat dari bidang satuan batugamping mengindikasikan 

bahwa tipe sesar ini adalah sesar naik. Selain itu, sesar pada daerah ini menjadi 

pembatas/kontak antara satuan batuan breksi vulkanik dan satuan batugamping. 

 

Sesar yang ditemukan pada daerah penelitian merupakan sesar dugaan karena pada 

lokasi tidak dijumpai bidang sesar. Sesar ini digambarkan dengan garis putus-putus 

berwarna merah pada Peta Geologi (Lampiran 3). 

 

 

  Gambar III.30. Kenampakan Struktur Sesar Naik pada daerah penelitian.35 

 

 

 

 

 

 


