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BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 
 

III.1. Geomorfologi 

Parameter dalam klasifikasi geomorfologi ditentukan berdasarkan beberapa aspek 

geomorfik, yakni morfologi, morfometri, dan morfogenesis. Aspek geomorfik ini 

menyangkut semua hal dari bentukan bentang alam, tinggi rendahnya elevasi, serta 

proses yang bekerja terhadap bentang alam yang ada saat ini. Hasil dari interpretasi 

dengan berdasarkan aspek-aspek tersebut akan menghasilkan satuan geomorfik. 

Geomorfolgi pada daerah penelitian diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi 

morfologi menurut (van Zuidam, 1985). Dalam analisa geomorfologi sangat 

diperlukan interpretasi melalui penginderaan jauh, yang dalam hal ini 

menggunakan Data Elevation Model-Nasional (DEMNAS) sehingga dapat 

menganalisis pola dengan relief tinggi dan secara lebih luas. Persprektif morfologi 

daerah penelitian dapat dilihat pada (Gambar III.1). 

       

Gambar III.1. Persprektif morfologi daerah Pagelaran Utara dan sekitarnya menggunakan citra 

DEM SRTM). 
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III.1.1. Pola Aliran Sungai 

Berdasarkan hasil analisis peta topografi dan keadaan di lapangan yang 

mendasarkan pada bentuk dan arah aliran sungai, kemiringan lereng, kontrol 

litologi  yang berkembang pada daerah telitian, maka pola aliran sungai di daerah 

penelitian berdasarkan klasifikasi (A.D. Howard, 1967). Pembagian pola aliran 

sungai dapat dilihat pada (Gambar III.), pola aliran sungai dibagi menjadi dua pola 

aliran:  

1. Subdendritik  

2. Paralel  

 

 

Gambar III.2. Pola aliran sungai daerah Pagelaran Utara dan sekitarnya 

III.1.1.1. Pola Subdendritik 

Pola subdendritik mempunyai banyak anak cabang yang menjuru ke segala arah 

lalu berkontribusi membentuk menyerupai ranting pohon yang akhirnya bermuara 

ke sungai induk. Aliran sungai pola ini juga mengikuti kemiringan lereng dengan 

tipe batuan homogen dan berada pada lembah berbentuk V. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan adanya aliran sungai yang mengalir diatas batuan yang kurang resisten 

terhadap erosi lambat laun akan membentuk sungai yang rapat. Sementara ketika 

aliran sungai terjadi pada bebatuan yang resisten terhadap erosi maka akan 
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membentuk pola aliran sungai yang cenderung lebih renggang. Proses 

pembentukan aliran sungai ini diperkirakan karena pengaruh resistensi batuan. 

Disebabkan oleh kecenderungan batuan yang resisten lebih mudah mengalami erosi 

sehingga membentuk aliran-aliran sungai. Pola aliran ini biasanya dapat ditemukan 

pada perlapisan batuan sedimen relatif datar atau pada batuan kristalin yang tidak 

seragam dan memiliki ketahanan terhadap pelapukan, secara regional daerah aliran 

subdendritik memiliki ciri topografi sudah miring. 

III.1.1.2. Pola Paralel 

Karakteristik dari pola aliran paralel adalah sungainya yang cenderung lurus-lurus 

memanjang dan anak sungai yang bergabung dengan sungai utama pada sudut 

lancip. Umumnya sungai paralel juga memiliki sedikit anak sungai dan sungai 

utama yang lebih besar, pada umumnya menunjukkan daerah yang berlereng 

sedang sampai curam dan dapat ditemukan pula pada daerah bentuklahan 

perbukitan yang memanjang. Kemiringan yang tinggi menyebabkan air langsung 

mengalir kepada daerah yang lebih rendah tanpa berbelok-belok terlebih dahulu.  

III.1.2. Morfometri 

Morfometri mendiskripsikan parameter bentuk lahan, seperti morfometri 

(kecuraman), morfometri DAS, morfometri longsor atau morfometri lembah secara 

kuantitatif. Berdasarkan klasifikasi Van Zuidam, 1985 morfometri daerah 

penelitian dibagi menjadi lima klasifikasi yaitu, datar atau sangat datar (0 - 2%), 

lereng sangat landai (3 - 7%), lereng landai (8 - 13%), lereng agak curam (14 - 

20%), lereng curam (21 - 55%).   
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Gambar III. 3. Peta Morfometri daerah penelitian 

 

Berdasarkan peta morfometri (Gambar III.3), dapat dilihat bahwa sebagian besar 

wilayah di daerah penelitian memiliki lereng yang agak curam – curam, hal tersebut 

memperlihatkan daerah penelitian didominasi oleh warna kuning, oranye, dan 

merah. Adapun yang termasuk pada area dengan lereng yang agak curam dan curam 

yang berada pada daerah Batu Tegi , Sumber Bandung, Tangkit Serdang, dan area  

sekitar Gunung Raya. Bagian seperti sisi timur laut dan selatan yang berada pada 

daerah dari Tanjung Heran, beberapa bagian dari wilayah Neglasari.  

III.1.3. Morfografi  

 

Morfografi daerah penelitian memiliki bentuk lahan berdasarkan klasifikasi (van 

Zuidam, 1985). Bagian barat didominasi oleh warna kuning yang menandakan pada 

wilayah tersebut memiliki elevasi antara 200 - 500 mdpl dengan kelas perbukitan. 

Kemudian pada bagian tengah, timur, dan tenggara daerah penelitian 

memperlihatkan warna hijau muda, hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut 

dapat dikatakan sebagai perbukitan rendah dengan elevasi antara 100 – 200 mdpl. 

Bentukan perbukitan dan keberagaman elevasi pada daerah penelitian dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti kontrol litologi dan tektonik. Didukung juga oleh bukti 
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yang ditemukan di lapangan, seperti litologi yang sangat mendominasi pada daerah 

penelitian yakni merupakan batuan vulkanik. Diperkirakan batuan vulkanik sendiri 

diakibatkan adanya aktivitas vulkanisme yang terjadi disekitar daerah penelitian. 

Peta morfografi daerah penelitian pada (Gambar III.4). 

 

Gambar III. 4. Peta Morfografi daerah penelitian 

III.1.4. Satuan Geomorfologi 

Daerah perbukitan menempati sekitar 40% dari keseluruhan daerah penelitian. 

Secara umum bagian utara daerah penelitian mempunyai kontur perbukitan yang 

lebih tinggi jika dibandingkan pada daerah selatan penelitian. Pola umum 

perbukitan juga dapat dilihat di utara daerah penelitian  yaitu berbentuk perbukitan  

memanjang dari barat hingga ke timur. Perbedaan relief ditunjukkan dengan 

perbedaan elevasi yang cukup besar, ditandai oleh perbukitan dengan kemiringan 

lereng yang sangat miring dan dataran yang  landai, sedangkan beda relief yang 

kecil menempati bentuk bukit yang agak curam dengan perbukitan yang miring.  
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III.1.4.1. Satuan Perbukitan Denudasional Tinggi 

Satuan geomorfologi ini menempati sekitar 30% dari total luas daerah penelitian 

dan berada pada bagian tengah serta utara daerah penelitian (Gambar III.5). 

Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini tersusun oleh bentuk lembah U-V, bentuk 

lahan perbukitan rendah hingga perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 150 

– 350 mdpl, dan pola pengaliran dendritik. Ditinjau dari aspek morfometri, satuan 

ini tersusun oleh lereng dengan kemiringan  curam, yaitu 7 – 15%. Morfogenetik 

pembentuk satuan ini adalah proses endogen berupa tektonik dan proses eksogen 

disebabkan oleh pelapukan dan erosi, dengan litologi penyusun batuan berupa 

kuarsit dan sekis. Pembentuk satuan ini adalah batuan metamorf berupa kuarsit, dan 

sekis, sedangkan gaya endogen yang bekerja diinterpretasikan sebagai proses 

tektonik. 

 

Gambar III. 5. Satuan perbukitan denudasional tinggi (-5.271114,104.812012) 

III.1.4.2. Satuan Perbukitan Denudasional Rendah 

Satuan geomorfologi ini menempati sekitar 10% dari total luas daerah penelitian 

dan berada pada bagian tengah serta barat laut daerah penelitian (Gambar III.6). 

Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini tersusun oleh bentuk lembah V-U, bentuk 
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lahan perbukitan rendah hingga perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 220 

– 350 mdpl, dan pola pengaliran dendritik. Ditinjau dari aspek morfometri, satuan 

ini tersusun oleh lereng dengan kemiringan  curam, yaitu 7 – 15%. Morfogenetik 

pembentuk satuan ini adalah proses endogen berupa tektonik dan proses eksogen 

disebabkan oleh pelapukan dan erosi, dengan litologi penyusun batuan berupa 

perlapisan batupasir dengan batulempung. 

 

Gambar III. 6. Satuan perbukitan denudasional rendah (-5.306402,104.800145) 

 

 

III.1.4.3. Satuan Perbukitan Lereng Vulkanik Landai 

Satuan geomorfologi ini menempati sekitar 35% dari total luas daerah penelitian 

dan berada pada bagian tengah serta barat laut daerah penelitian (Gambar III.7). 

Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini tersusun oleh bentuk lembah U-V, bentuk 
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lahan perbukitan rendah hingga perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 150 

– 237 mdpl, dan pola pengaliran paralel dan dendritik. Ditinjau dari aspek 

morfometri, satuan ini tersusun oleh lereng dengan kemiringan agak curam, yaitu 2 

– 7%. Morfogenetik pembentuk satuan ini adalah proses endogen berupa tektonik 

dan proses eksogen disebabkan oleh pelapukan dan erosi, dengan litologi penyusun 

batuan berupa breksi vulkanik dan tuff. 

 
 

 

Gambar III.7. Satuan perbukitan lereng vulkanik landai (-5.292851,104.824362) 

III.1.4.4. Satuan Perbukitan Lereng Vulkanik Curam 

Satuan geomorfologi ini menempati sekitar 25% dari total luas daerah penelitian 

dan berada pada bagian barat laut serta tenggara daerah penelitian (Gambar III.8). 

Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini tersusun oleh bentuk lembah V-U, bentuk 

lahan perbukitan rendah hingga perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 150 

– 387 mdpl, dan pola pengaliran sungai utama meander dan anak sungai memiliki 

pola aliran paralel dan dendritik. Ditinjau dari aspek morfometri, satuan ini tersusun 

oleh lereng dengan kemiringan  curam, yaitu 7 – 15%. Morfogenetik pembentuk 

satuan ini adalah proses endogen berupa tektonik dan proses eksogen disebabkan 

oleh pelapukan dan erosi, dengan litologi penyusun batuan berupa breksi vulkanik. 



21 

 

 

Gambar III.8. Satuan perbukitan lereng vulkanik curam (-5.323877,104.841917) 

 

III.1.5. Tahapan Geomorfik 

Tahapan geomorfologi dan tahapan erosi dipengaruhi oleh faktor iklim, relief 

(kelerengan), sifat fisik dan resistensi batuan, serta siklus erosi dan fluviatil yang 

berlangsung. Pengaruh tersebut menyebabkan terjadinya perubahan topografi yang 

akhirnya membentuk topografi seperti sekarang. Penentuan tingkat tahapan erosi 

dan geomorfologi daerah penelitian didasarkan pada hasil pengamatan lapangan 

yang meliputi bentuk pinggiran sungai yang terjal, bentuk pemanjangan sungai, dan 

pola aliran. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa perkembangan erosi pada 

daerah penelitian sudah berkembang kearah erosi vertikal yang menyebabkan 

terbentuknya suatu lereng-lereng yang terjal yang berada dipinggiran sungai-sungai 

dan dalam dengan kelerengan yang miring - curam. Hasil analisis kemiringan 

lereng secara kuantitatif menunjukkan dominasi kelerengan yang hampir datar 

hingga curam pada daerah telitian. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diketahui 

bahwa tahapan geomorfologi dan tahapan erosi pada daerah penelitian adalah 

tahapan dewasa. Tahapan erosi sungai dewasa dicirikan oleh pola sungai sudah 

mulai bermeander dan sudah mulai terbentuk gosong pasir dan point-bar. Daerah 
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penelitian tahapan erosi sungai dewasa dijumpai pada sungai Way Sekampung yang 

memanjang dari arah barat laut ke arah tenggara yang berada di daerah Tiuhmemon 

dan Way Kunyir (Gambar III.9). 

  

 Gambar III. 9. Tahapan erosi pada sungai diperkirakan pada tahapan geomorfik dewasa yang   

dicirikan adanya point bar 

III.2. Stratigrafi 

Dalam menyusun stratigrafi daerah penelitian berdasarkan ciri – ciri litologi yang 

dijumpai dilapangan, Secara umum daerah penelitian didominasi oleh litologi 

breksi vulkanik, kemudian membaginya ke dalam satuan – satuan batuan yang lebih 

detail berdasarkan karakteristik dari setiap litologi yang dominan. Urutan stratigrafi 

daerah telitian dari tua ke muda meliputi: Satuan kuarsit, Satuan perlapisan 

batulempung dengan batupasir, Satuan breksi vulkanik dan Satuan endapan aluvial. 
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III.2.1. Satuan Kuarsit 
 

Satuan batuan kuarsit merupakan bagian dari Kompleks Gunung Kasih (Pzg)  dan 

berada di utara daerah penelitian. Satuan ini menempati sekitar 30% dari luas total 

daerah penelitian. Satuan batuan ini pada (Lampiran 3) ditandai dengan warna 

ungu. Satuan ini termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Sumberbandung, 

Kecamatan Pagelaran Utara. Pada satuan batuan ini tidak ditemukan kemiringan 

lapisan. Satuan batuan kuarsit memiliki kenampakan dilapangan bewarna 

kecoklatan sampai kemerahan, struktur non foliasi, tidak bereaksi terhadap Hcl, dan 

komposisi mineral yang terlihat yaitu kuarsa. Lokasi penelitian satuan batuan ini 

membentuk morfologi berupa bukit yang memiliki  ketinggian  rata – rata 360 m 

diatas permukaan laut. Foto singkapan kuarsit dan hadnspecimen pada (Gambar 

III.10). 

 

Gambar III. 10. Satuan batuan kuarsit 

Berdasarkan analisis petrografi pada sampel kuarsit (Gambar III.11), Pada 

pengamatan tersebut dilakukan pada perbesaran okuler 10x dan perbesaran objektif 

5x dan pada pengamatan diketahui tekstur granoblastik. Mineral kuarsa dalam 

pengamatan PPL warna putih, XPL putih - abu abu - hitam, relief rendah tanpa 

belahan, pleokroisme rendah, bentuk kristal anhedral, hadir menyebar dalam 

sayatan. Kelimpahan 90%. Mineral lainnya terdapat mineral klorit, lempung dan 

mineral opak. 
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Gambar III.11. Hasil analisa petrografi kuarsit 

Berdasarkan pemetaan lapangan yang telah dilakukan, penentuan umur dari satuan 

ini dilakukan dengan melihat kesetaraan yang ada di Lembar Kotaagung (Amin 

dkk, 1993) yaitu Paleozoikum. Satuan  batuan diinterpretasikan ini terbentuk karena 

temperatur (T) yang tinggi dan tekanan (P) sedang sampai tinggi, dan berada di 

fesies metamorfisme thermal (kontak). 

 

Satuan batuan metamorf kuarsit jika di setarakan dengan peta geologi regional oleh 

Amin dkk., (1993) termasuk kedalam Kompleks Gunung Kasih (Pzg). Satuan 

batuan kuarsit ini merupakan satuan tertua dan merupakan batuan dasar dari daerah 

penelitian. Berdasarkan susunan stratigrafinya satuan batuan ini ditindih secara 

tidak selaras oleh satuan breksi vulkanik (Qhv).  

III.2.2. Satuan Perlapisan Batulempung dengan Batupasir  
 

Satuan batuan ini menempati sekitar 20% dari luas total daerah penelitian dan 

berada pada administrasi wilayah Desa Banjaragung Hilir, Kecamatan Pagelaran 

Utara, Kabupaten Pringsewu. Satuan ini yang memiliki penyebaran yang berada 

didaerah Barat Daya lokasi penelitian. Satuan ini didominasi oleh perlapisan 

batulempung dengan batupasir sisipan batubara. Batupasir memiliki karakteristik 

bewarna coklat, kondisi  segar, besar butir sedang, terpilah buruk, butiran  dominan 

kuarsa, membundar tanggung, masif, semen silika, struktur sedimen sejajar (paralel 

laminasi). Batulempung memiliki karakteristik bewarna coklat, semen silika, masif 
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dalam kondisi segar dan memiliki struktur perlapisan sangat tipis. Batubara 

bewarna hitam, memiliki tekstur seperti kayu, sangat rapuh dan memiliki 

kandungan abu yang banyak. Foto singkapan perlapisan batulempung dengan 

batupasir pada (Gambar III.12). 

 

Gambar III. 12. Satuan perlapisan batulempung dengan batupasir  

Berdasarkan analisis petrografi pada sampel batulempung (Gambar III.13), Pada 

pengamatan tersebut dilakukan pada perbesaran okuler 10x dan perbesaran objektif 

5x dan pada pengamatan diketahui kenampakan mineral lempung dalam keadaan 

PPL putih, pada XPL warna abu abu - kehitaman, relief – pleokroisme - bentuk 

kristal dan belahan tidak nampak, hadir menyebar dalam sayatan, kelimpahan 98%. 

Kenampakan mineral lain seperti mineral opak dan kuarsa. Berdasarkan analisis 

petrografi pada sampel batupasir (Gambar III.14) Pada pengamatan tersebut 

dilakukan pada perbesaran okuler 10x dan perbesaran objektif 5x dan pada 

pengamatan diketahui stuktur masif, sortasi sedang, kemas tertutup. Kenampakan 

mineral kuarsa dalam pengamatan PPL warna putih, XPL putih - abu abu - hitam, 

relief rendah tanpa belahan, pleokroisme rendah, bentuk kristal anhedral, hadir 
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menyebar dalam sayatan, kelimpahan 75%. Kenampakan mineral lain seperti 

mineral lempung 20% dan opak. 

 

 

Gambar III. 13. Hasil analisa petografi batulempung 

 

Gambar III. 14. Hasil analisa petografi batupasir 

Berdasarkan pemetaan lapangan yang telah dilakukan, penentuan umurnya 

dilakukan dengan melihat kesetaraan dengan satuan sejenis yang ada di Lembar 

Kotaagung (Amin dkk., 1993) yaitu Oligosen – Miosen Awal. Lingkungan 

pengendapan satuan batuan ini adalah pada laut dangkal (Amin dkk, 1993). 

 

Satuan batuan ini jika disetarakan dengan peta geologi regional oleh (Amin dkk., 

1993) termasuk kedalam satuan Formasi Gading (Tomg). Satuan ini merupakan 
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satuan yang terendapkan dibawah breksi vulkanik (Qhv) dari daerah penelitian. 

Berdasarkan susunan stratigrafinya satuan batuan ini memiliki umur lebih tua dari 

breksi vulkanik (Qhv) diurutan stratigrafi  dari daerah penelitian.  

III.2.3. Satuan Breksi Vulkanik 
 

Satuan batuan ini menempati sekitar 70% dari luas total daerah penelitian dan 

berada pada administrasi wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Pagelaran Utara, 

Kabupaten Pringsewu dan termasuk kedalam Batuan Gunung Api Kuarter (Qhv) 

pada Peta Geologi Regional Lembar Kota Agung. Satuan breksi vulkanik  memiliki 

kenampakan warna kecoklatan hingga kehijauan, dengan bentuk yang kompak 

kompak. Terdiri dari komponen-komponen vulkanik berupa andesit, basalt, 

berukuran 3-20 cm. bentuknya menyudut hingga membundar tanggung, kemas 

terbuka, dan terpilah buruk. Foto singkapan breksi vulkanik pada (Gambar III.15). 

 

 

Gambar III. 15. Satuan breksi vulkanik  

 

Berdasarkan analisis petrografi pada sampel breksi vulkanik (Gambar III.16), Pada 

pengamatan tersebut dilakukan pada perbesaran okuler 10x dan perbesaran objektif 

5x dan pada pengamatan diketahui stuktur massif. Pengamatan nikol sejajar 

didapatkan gelas vulkanik dalam keadaan PPL putih kecoklatan, pada XPL warna 

abu-abu kehitaman, dan juga terdapat mineral opak.  
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Gambar III. 16. Hasil analisa petografi batuan breksi vulkanik  

Berdasarkan pemetaan lapangan yang telah dilakukan, penentuan umurnya 

dilakukan dengan melihat kesetaraan dengan satuan sejenis yang ada di Lembar 

Kotaagung (Amin dkk., 1993) yaitu Pleistosen - Holosen. Lingkungan 

pengendapan satuan batuan ini diperkirakan di daratan. 

 

Satuan batuan breksi vulkanik jika disetarakan dengan peta geologi regional oleh 

Amin dkk., (1993) termasuk kedalam satuan breksi vulkanik Batuan Gunungapi 

Kuarter Muda (Qhv). Satuan breksi vulkanik ini merupakan satuan termuda dari 

daerah penelitian. Berdasarkan susunan stratigrafinya satuan batuan ini berada 

diurutan stratigrafi paling muda dari daerah penelitian.  

III.2.4. Satuan Endapan Aluvial 

Satuan ini terletak di sungai Way Sekampung, tersusun atas material lepas yang 

merupakan endapan rombakan yang dibawa oleh aliran sungai, berukuran bongkah, 

kerikil, lanau, lempung dan lumpur yang merupakan endapan sungai.  Pada peta 

geologi satuan ini ditandai dengan warna abu-abu, satuan ini memiliki hubungan 

yang tidak selaras dengan satuan batuan yang ada di bawahnya. Satuan ini 

diperkiran  berumur Resen. Gambar III.17 yang memperlihatkan adanya endapan-

endapan disekitar sungai. 
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Gambar III. 17. Endapan Aluvial 

Kolom stratigrafi daerah penelitian yang memperlihatkan satuan kuarsit sebagai 

satuan yang tertua, selanjutnya diendapkan perlapisan batulempung dengan 

batupasir, setelah itu terendapkan lagi breksi vulkanik dan endapan aluvial (Gambar 

III.18.).                           

Gambar III. 18. Kolom stratigrafi daerah penelitian 
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III.3 Struktur Geologi 

Dalam analisis struktur geologi daerah penelitian yang dilakukan adalah analisis 

kelurusan pada peta geomorfologi dengan skala 1:25.000. Penarikan kelurusan 

dilakukan pada tinggian-tinggian yang terlihat pada data Digital Elevation Model 

(DEM) pada perangkat lunak Global Mapper. Selanjutnya setelah penarikan 

kelurusan dilakukan, data yang telah dikerjakan akan dianalisis kembali dengan 

menggunakan perangkat lunak Dips V.7. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah 

kelurusan dominan pada daerah penelitian, adapun analisis kelurusan ini dilakukan 

untuk mengetahui kelurusan dominan pada lokasi penelitian. Analisis ini juga dapat 

mengetahui arah tegasan struktural yang berkerja pada daerah penelitian sehingga 

membentuk bentang alam seperti saat sekarang. Hasil analisa pola kelurusan daerah 

penelitian yang dapat dilihat pada (Gambar III.19). Pola kelurusan dibagi menjadi 

2 bagian yaitu pola kelurusan lembahan dan pola kelurusan punggungan. Pola 

kelurusan lembahan mempunyai arah barat laut – tenggara dengan arah tegasan 

utama N150°E - N160°E. Pola kelurusan punggungan mempunyai arah barat laut – 

tenggara dengan arah tegasan utama N130°E - N150°E.  

 

Berdasarkan kekar yang diperoleh dari lapangan di titik 26, data pengukuran kekar  

tersebut dimasukkan ke dalam sofware dips sehingga dapat ditentukan tegasan 

maksimum (σ1) yang mempunyai trend/plunge yaitu 22°, N98°E, tegasan 

minimum (σ2) yang mempunyai trend/plunge yaitu 41°, N203°E, dan (σ3) yang 

mempunyai trend/plunge yaitu 48°, N5°E. Dapat dilihat stereografi pada serta arah 

tegasannya yang dapat dilihat pada (Gambar III.20). 
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Gambar III. 19. Pola kelurusan daerah penelitian 

 

 

Gambar III. 20. Hasil analisis kekar yang ada di daerah penelitian titik 26. 

Berdasarkan kekar yang diperoleh dari lapangan di titik 40, data kekar tersebut 

dimasukkan ke dalam sofware Dips sehingga dapat ditentukan tegasan maksimum 
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(σ1) yang mempunyai trend/plunge yaitu 23°, N73°E, tegasan minimum (σ2) yang 

mempunyai trend/plunge yaitu 63°, N222°E, dan (σ3) yang mempunyai 

trend/plunge yaitu 13°, N338°E Dapat dilihat stereografi pada serta arah tegasannya 

yang dapat dilihat pada (Gambar III.21). 

 

 

Gambar III. 21. Hasil analisis kekar yang ada di daerah penelitian titik 40. 

Berdasarkan data kekar yang diperoleh dari lapangan di titik 64 , data kekar tersebut 

dimasukkan ke dalam sofware Dips sehingga dapat ditentukan tegasan maksimum 

(σ1) yang mempunyai trend/plunge yaitu 35°, N194°E, tegasan minimum (σ2) yang 

mempunyai trend/plunge yaitu 53°, N3°E, dan (σ3) yang mempunyai trend/plunge 

yaitu 3°, N101°E. Dapat dilihat stereografi pada serta arah tegasannya yang dapat 

dilihat pada (Gambar III.22). 

 
 

Gambar III. 22. Hasil analisis kekar yang ada di daerah penelitian titik 64. 

Sruktur kekar merupakan struktur rekahan yang terdapat pada batuan, tetapi tidak 

memperlihatkan atau menunjukan adanya pergeseran. Kekar juga dapat dikatakan 
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dang tersebut belum pernah terjadi pergeseran. Selain bidang datar, kekar juga 

dapat berupa bidang lengkung. Secara umum, kekar dapat dicirikan oleh: 

Pemotongan pada bidang perlapisan batuan, terdiri atas mineral lain (mineralisasi) 

seperti kuarsa, kalsit dan lain sebagainya, kenampakan dari breksiasi. Pada area 

penelitian ditemukan dapat dilihat pada (Gambar III.23).  

 

Gambar III. 23. Kenampakan struktur kekar tarik dan kekar gerus 

Kekar gerus (shear joint) kekar ini diperkirakan disebabkan oleh gaya kompresi 

yang biasanya menggeser atau   menyesarkan batuan. Memiliki ciri - ciri memotong 

komponen batuan, memotong seluruh batuan. Struktur geologi ini ditemukan 

dilapangan terdapat pada bidang licin, terdapat goresan garis, dan juga terdapat joint 

berbentuk belah ketupat. Kekar tarik  (tension joint) sruktur geologi ini ditemukan 

dilapangan yang memiliki ciri – ciri dalam keadaan terbuka, bidang kekar tidak rata, 

pola tidak beratur, dan ada juga pola teratur yang berbentuk pola kotak-kotak. Dari 

hasil analisis kekar yang telah dilakukan menggunakan sofware dips, dapat 

dinterpretasikan bahwa arah tegasan maksimumnya (σ1) (Gambar III.20) memiliki 

arah yang berbeda dengan sesar utama, yang menandakan bahwa struktur geologi 

berupa kekar yang ditemukan  di daerah penelitian tidak berasosiasi dengan sesar 

utama (Sesar Semangko).  
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