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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Daerah Kayu Ubi dan sekitarnya yang telah 

diuraikan, bahwa dapat ditarik kesimpulan: 

1. Secara geomorfik, kondisi geomorfologi pada daerah penelitian dapat dibagi 

menjadi 4 satuan, yaitu Satuan Perbukitan Vulkanik Curam (V2), Satuan 

Perbukitan Vulkanik Agak Curam (V3), Satuan Perbukitan Denudasional 

Sedang (D2), dan Satuan Perbukitan Vulkanik Datar (V4). Pola pengaliran 

sungai yang berkembang pada lokasi daerah penelitian berupa meander dendritik, 

paralel, dan dendritik. Tahapan geomorfik pada daerah penelitian termasuk ke 

golongan tua hal ini dibuktikan dengan bentuk kenampakan dari pola 

meandering yang berada di lokasi penelitian dengan keterdapatan endapan 

aluvial disisi sungai dan bertopografi datar. 

2. Stratigrafi pada daerah penelitian terdiri dari 5 satuan yaitu, satuan batupasir, 

satuan batugamping, satuan andesit, satuan tuf, dan satuan breksvi vulkanik. 

3. Struktur geologi yang berkembang pada lokasi daerah penelitian yaitu berupa 

analisis pola kelurusan, serta analisis data kekar yang terbagi menjadi shear joint 

(kekar gerus), tension joint (retakan/rekahan yang berpola sejajar dengan arah 

gaya utama), dan extension joint (rekahan terbuka). 

4. Sejarah geologi pada daerah penelitian dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 1. Fase 

Tersier 1 (Oligosen Akhir - Miosen Awal), pada tahap ini salah satu 

pembentukan batupasir dan batugamping yang secara regional ini termasuk dari 

Formasi Gading; 2. Fase Tersier 2 (Oligosen Akhir - Miosen Awal), merupakan 

fase terjadi aktivitas vulkanisme belakang busur yang mulai aktif. Sehingga 

mengakibatnya terjadi pengendapan satuan lava andesit dan satuan tuf; 3. Fase 

Kuarter (Holosen), dimana terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme yang 

dikarenakan adanya pergerakan tektonik sehingga menyebabkan terjadinya 

pengangkatan di sepanjang lajur Barisan. 

5. Hasil perhitungan nilai dari rata-rata RMR (rock mass rating) setiap interval 

mendapatkan nilai dengan rating 58, sehingga dapat digolongkan salah satu jenis 

kategori tingkat fair rock. 
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6. Berdasarkan analisis kinematik potensi setiap keruntuhan, bahwa tipe yang 

paling memiliki potensi paling tinggi adalah tipe keruntuhan baji (wedge sliding), 

sebesar 29.87%. 

7. Dari hasil pengolahan data nilai dari rata-rata SMR (slope mass rating) setiap 

interval mendapatkan nilai dengan rating = 67.94, yang termasuk kategori good 

dengan kestabilan pada kondisi lereng cukup stabil (stable) dengan 

kemungkinan kegagalan pada lereng tersebut (failure) sebesar 20% / some block 

failure. 

8. Rekomendasi perkuatan lereng berupa bolt anchor dan toe ditch. 
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