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BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

III.1. Geomorfologi 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dalam 

satuan-satuan bentuk lahan dengan mempertimbangkan faktor jenis litologi, proses 

endogen dan eksogen. Faktor parameter klasifikasi dalam menentukan 

geomorfologi daerah penelitian dilihat dari aspek geomorfik, yaitu morfometri, 

morfologi dan morfogenesa. Pada daerah penelitian proses endogen dan eksogen 

sangat berperan terhadap bentukan geomorfologi yang ada. Proses endogen yang 

berperan adalah proses tektonik dan vulkanik, sedangkan prosses eksogen yang 

berperan adalah pelapukan dan erosi. Selain proses geomorfologi, pola kontur juga 

dapat menjadi ciri suatu bentukan geomorfologi. Pola kontur rapat dapat 

mencirikan bahwa batuan yang ada pada daerah berkontur rapat memiliki resistensi 

yang cukup kuat dan tahan terhadap pelapukan, sedangkan daerah yang berkontur 

renggang mencirikan bahwa batuan penyusunnya tidak resisten dan mudah 

mengalami pelapukan. Dalam analisa geomorfologi daerah penelitian tahapan 

metode yang dilakukan adalah interpretasi menggunakan DEMNAS dan peta 

topografi.  

III.1.1. Pola Aliran Sungai  

Pola aliran sungai yang terdapat pada daerah penelitian dibagi menjadi 2 jenis pola 

aliran, yaitu pola aliran sungai paralel dan sub-paralel pada Gambar III.1 Pola aliran 

sub-paralel sendiri menandakan bahwa daerah tersebut berlereng landai dengan 

bentuklahan dataran dan memiliki bentuk lembahan U. Pola aliran sungai sub-

paralel ini tersebar di bagian utara daerah penelitian, dimana pada bagian ini 

merupakan daerah yang datar. Pola aliran ini berkembang diatas batuan tuf. Pola 

aliran paralel sendiri menandakan bahwa daerah tersebut berlereng sedang – agak 

curam dengan bentuklahan perbukitan dan sungai yang memanjang dengan bentuk 

lembahan berbentuk V. Pola aliran sungai paralel ini tersebar di bagian selatan 

daerah penelitian, pola aliran ini berkembang diatas batuan breksi vulkanik, dan 

lava andesit.  
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Gambar III.1.Peta pola aliran sungai daerah penelitian 

III.1.2. Morfometri 

Morfometri merupakan penilaian kuantitatif dari suatu bentuk lahan dan merupakan 

suatu unsur pendukung geomorfologi yang sangat berarti terhadap morfografi dan 

morfogenetik. Pada Gambar III.2. Penilaian kuantitatif terhadap bentuk lahan 

memberikan penegasan tata nama bentuk lahan dan akan sangat membantu untuk 

analisis lahan tertentu. Dalam penerapan analisa morfometeri di dukung dengan 

peta kemiringan lereng.  

Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) kemiringan lereng dibagi menjadi 7, 

yaitu sebagai berikut:   

Tabel III. 1. Klasifikasi kemiringan lereng van Zuidam (1985) 

 Sangat Terjal 

8 - 16° (15 - 30%)
16 - 35° (30  - 70%)
35 - 55° (70 - 140%)
>55° (>140%)

Datar / Hampir Datar 

Sangat Landai

Landai - Curam

Curam

Curam - Terjal 

Terjal

Kelas Lereng Kondisi Lahan 

0 - 2° (0 - 2%)

2 - 4° (2 - 7%)
4 - 8° (7 - 15%)
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Gambar III.2.Peta Morfometri daerah penelitian berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) 

Berdasarkan peta kemiringan lereng diatas, daerah penelitian dibagi menjadi 5 

kelas, yaitu dari datar – terjal. Dilihat dari peta di atas dimana pada daerah penelitian 

di dominasi oleh warna hijau tua, hijau muda, kuning muda, kuning tua dan merah. 

Daerah yang memiliki warna hijau tua menandakan bahwa daerah tersebut masuk 

kedalam kelas lereng yang datar, daerah yang masuk kedalam kelas datar yaitu 

Kecamatan Enggal, Kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Timur, dimana 

ketiga daerah tersebut merupakan daerah permukiman warga. Kemudian daerah 

yang memiliki warna hijau muda dan kuning menandakan bahwa daerah tersebut 

masuk kedalam kelas lereng yang landai - curam, daerah yang masuk kedalam kelas 

landai – curam yaitu Kecamatan Kedaton, Kecamatan Kemiling, Kecamatan 

Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Telukbetung Barat. Daerah yang 

memilik warna merah menandakan bahwa daerah tersebut masuk kedalam kelas 

lereng yang terjal, yaitu Kecamatan Kemiling, Tanjungkarang Barat, Telukbetung 

Barat dan Padang Cermin, dimana daerah – daerah tersebut masuk kedalam bagian 

selatan peta daerah penelitian.  
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III.1.3. Morfografi  

Morfografi merupakan suatu gambaran bentuk permukaan bumi. Analisa 

morfografi juga berguna untuk menjelaskan suatu bentukan bentang alam seperti 

bentuk lahan dataran, perbukitan atau punggungan, pegunungan dan lembahan. Di 

jelaskan pada Gambar III.3. 

 

Gambar III.3.Peta Morfografi daerah penelitian berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) 

Berdasarkan peta morfografi diatas, daerah penelitian memiliki elevasi yang 

berbeda-beda. Hal ini juga dapat dilihat dari elevasi ketinggian kontur dengan titik 

terendah kontur 12,5 m sampai yang paling tinggi 337,5 m. Beda ketinggian elevasi 

ini di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya pengaruh tektonik, 

litologi dan proses erosi. 

 

 

 

 

 



35 

 

 

III.1.4. Satuan Geomorfologi  

Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985), daerah penelitian dibagi menjadi 4 

satuan geomorfologi, yaitu Satuan Dataran Denudasional, Satuan Perbukitan 

Lereng Curam Aliran Lava, Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam, Satuan 

Perbukitan Vulkanik Curam.  

III.1.4.1. Satuan Dataran Denudasional 

Satuan dataran denudasional ini meliputi 14% dari luas daerah penelitian. Pada peta 

geomorfologi satuan ini ditandai dengan warna cokelat. Litologi yang ada pada 

satuan dataran vulkanik ini adalah tuf. Satuan ini berada di timur laut sampai 

tenggara daerah penelitian dan berada pada ketinggian elevasi 12,5-150 m dan 

kemiringan lereng sebesar 2-7%. Bentuk lembahan pada satuan ini mempunyai 

bentuk “U”, dan mempunyai pola aliran sungai sub-paralel Gambar III.4. 

 

Gambar III.4.Satuan dataran vulkanik 

III.1.4.2. Satuan Perbukitan Lerang Curam Aliran Lava  

Satuan perbukitan lereng curam aliran lava ini meliputi 20% dari luas daerah 

penelitian. Pada peta geomorfologi satuan ini ditandai dengan warna merah tua. 

Litologi yang ada pada satuan ini adalah lava andesit. Satuan ini berada di tengah 

daerah penelitian dan berada pada ketinggian elevasi 50-350 m dan kemiringan 
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lereng sebesar 30-70%. Bentuk lembahan pada satuan ini mempunyai bentuk “V” 

dan mempunyai pola aliran sungai paralel Gambar III.5. 

 

Gambar III.5.Satuan perbukitan lereng curam aliran lava 

III.1.4.3. Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam  

Satuan perbukitan vulkanik agak curam ini meliputi 46% dari luas daerah 

penelitian. Pada peta geomorfologi satuan ini ditandai dengan warna merah muda. 

Litologi yang ada pada satuan ini adalah breksi vulkanik, tuf. Satuan ini berada di 

hampir semua kotak daerah penelitian dan berada pada ketinggian elevasi 37,5-

262,5 m dan kemiringan lereng sebesar 7-15%. Bentuk lembahan pada satuan ini 

mempunyai bentuk “V” dan mempunyai pola aliran sungai paralel Gambar III.6. 
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Gambar III.6.Satuan perbukitan vulkanik agak curam 

III.1.4.4. Satuan Perbukitan Vulkanik Curam  

Satuan perbukitan vulkanik curam ini meliputi 6% dari luas daerah penelitian. Pada 

peta geomorfologi satuan ini ditandai dengan warna merah muda. Litologi yang ada 

pada satuan ini adalah breksi vulkanik. Satuan ini berada di bagian selatan daerah 

penelitian dan berada pada ketinggian elevasi 87,5-275 m dan kemiringan lereng 

sebesar 15-30%. Bentuk lembahan pada satuan ini mempunyai bentuk “V” dan 

mempunyai pola aliran sungai paralel Gambar III.7. 
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Gambar III.7.Satuan perbukitan vulkanik curam 

III.1.5. Tahapan Geomorfik 

Geomorfik adalah proses bentukan hasil morfologi yang di akibatkan adanya proses 

tertentu, proses tersebut salah satunya morfogenesa. Morfogenesa adalah asal–usul 

pembentukan dan perkembangan bentuk lahan dan proses-proses geomorfologi 

yang terjadi hal ini meliputi litologi penyusun, struktur geologi. Morfogenesa 

sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu morfostruktur pasif, morfostruktur 

aktif dan morfodinamik. Morfostruktur pasif adalah jenis batuan dan struktur 

batuan yang dihubungkan dengan proses pelapukan, morfostruktur aktif adalah 

aktivitas proses endogen, dan morfodinamika sendiri adalah proses eksogen yang 

berhubungan dengan gerakan air, angin atau es.  

Di daerah penelitian sendiri morfostruktur yang bekerja adalah morfostruktur aktif. 

Hal ini dapat dilihat dari topografi daerah penelitian yang memiliki elevasi kontur 

yang cukup tinggi, hal ini di buktikan dengan adanya bukit-bukit yang ada di daerah 

penelitian, dan juga lokasi daerah penelitian yang berdekatan dengan kaki gunung 

betung, dimana aktivitas vulkanisme terjadi disini. Selain itu juga di beberapa lokasi 

penelitian tedapat kekar-kekar yang terbentuk.  

Menurut klasifikasi van Zuidam (1985) tipe sungai yang ada pada daerah penelitian 

menandakan bahwa tahapan geomorfik di daaerah penelitian ini termasuk ke dalam 

tahapan geomorfik muda, hal ini dibuktikan dimana bentuk sungai di daerah 
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penelitian di dominasi dengan bentuk “V”. Litologi yang ada pada sungai ini adalah 

lava andesit, dan terdapat air terjun di bagian barat daerah penelitian Gambar III.8. 

 

Gambar III.8.Lembahan berbentuk V 

III.2. Stratigrafi   

Berdasarkan ciri litologi di lapangan dan berdasarkan hasil analisis petrografi, maka 

secara stratigrafi daerah penelitian di bagi menjadi 5 satuan batuan tidak resmi. Dari 

tua ke muda, yaitu Satuan Breksi vulkanik A, Satuan Tuf A, Satuan Breksi vulkanik 

B, Satuan Tuf B,dan Satuan Lava Andesit.  

III.2.1. Satuan Breksi Vulkanik A 

Satuan breksi ini tersebar hampir di sebagian daerah penelitian. Pada peta geologi 

ditandai dengan warna kuning tua. Singkapan terbaik beberapa di temukan di 

daerah Kecamatan Telukbetung Barat dengan kode sampel NA-33. Di kecamatan 

lainnya di temukan beberapa singkapan dengan keadaan segar-lapuk. Satuan ini 

berada pada ketinggian elevasi 37,5-275 m. Singkapan satuan ini dilihat secara 

megaskopis Gambar III.9  memiliki ciri warna abu-abu gelap, angular, pemilahan 

buruk, memiliki kemas terbuka, fragmen andesit dan matriks berupa tuf kasar 

berukuran lapili berwarna coklat terang sampai gelap yang kurang terkonsolidasi. 

Secara mikroskopis Gambar III.10, sayatan ini terdapat mineral plagioklas (45%), 
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mineral piroksen (20%), mineral opak (10%), gelas (15%), berbentuk euhedral-

subhedral, ukuran kristal 0,05 mm – 2 mm. Memiliki tekstur poikilitik. 

Mekanisme pengendapan satuan ini adalah dengan sistem pengendapan breksi 

vulkanik, dimana pengontrol utamanya adalah aliran yang membawa material-

material vulkanik dan proses transportasi juga mempengaruhi pembentukan satuan 

ini yang mengakibatkan bentuk butir yang menyudut. Dari perbandingan stratigrafi 

pada peta geologi regional lembar Tanjungkarang (Mangga dkk., 1993), satuan ini 

dapat disetarakan dengan Formasi Tpot yang berumur Paleosen-Eosen. 

 

Gambar III.9.Singkapan Breksi vulkanik pada Satuan Breksi vulkanik A 

 
Gambar III.10.Sayatan tipis Breksi vulkanik pada Satuan Breksi vulkanik A 

III.2.2. Satuan Tuf A 

Satuan tuf ini tersebar dari bagian Selatan daerah penelitian di Kecamatan Kedaton 

sampai Kecamatan Telukbetung Utara. Pada peta geologi ditandai dengan warna 
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merah muda. Singkapan terbaik beberapa di temukan di daerah Kecamatan 

Telukbetung Utara dengan kode sampel NA-29. Di kecamatan lainnya di temukan 

beberapa singkapan dengan keadaan segar-lapuk. Satuan ini berada pada ketinggian 

elevasi 

32,5-150 m. Singkapan satuan ini dilihat secara megaskopis Gambar III.11 

memiliki ciri warna putih, tekstur ukuran butir debu halus (<2 mm), membundar, 

tepilah baik, memiliki kemas tertutup dan memiliki sortasi baik. Secara 

mikroskopis Gambar III.12, sayatan ini terdapat mineral kuarsa (15%), gelas (50%), 

mineral olivin (2%), mineral piroksen (30%) mineral opak (3%). Berbentuk 

anhedral, ukuran kristal 0,05 mm – 0,9 mm. Berdasarkan klasifikasi Fisher (1966) 

dan Pettijhon (1975) batuan ini bernama tuf gelas.  

Mekanisme pengendapan satuan ini merupakan proses jatuhan dari produk 

gunungapi. Dari perbandingan stratigrafi pada peta geologi regional lembar 

Tanjungkarang (Mangga dkk., 1993), satuan ini dapat disetarakan dengan Formasi 

Qtl yang berumur Pliosen Akhir-Plistosen. 

 

Gambar III.11.Singkapan Tuf pada Satuan Tuf A 
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Gambar III.12.Sayatan tipis Tuf pada Satuan Tuf A 

III.2.3 Satuan Breksi Vulkanik B 

Satuan breksi ini tersebar di bagian baratlaut daerah penelitian dan berada pada 

ketinggian elevasi 37,5-262,5 m. Pada peta geologi ditandai dengan warna coklat 

muda. Singkapan terbaik ditemukan di daerah Kecamatan Kemiling dengan kode 

sampel NA-69. Secara megaskopis Gambar III.13 satuan ini memiliki ciri berwarna 

abu-abu terang, pemilahan buruk, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung, 

kemas terbuka, fragmen berukuran lapili-blok, matriks tuf debu kasar. Secara 

petrografi Gambar III.14 di dapatkan sayatan fragmen dari satuan ini berupa 

andesit, memiliki tekstur hipokristalin, inequigranular, dan terdapat tekstur khusus 

porfiritik, zoning, fenokris 36% mineral plagioklas dan opak, bentuk kristal 

idiomorfik, dalam massa dasar 60% plagioklas. 

Mekanisme pengendapan satuan ini adalah hasil dari erupsi eksplosif gunungapi. 

Dari perbandingan stratigrafi pada peta geologi regional lembar Tanjungkarang 

(Mangga dkk., 1993), satuan ini dapat disetarakan dengan Formasi Endapan 

Gunungapi Muda (Qhv) yang berasal dari gunung betung yang berumur Holosen.  
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Gambar III.13.Singkapan Breksi pada Satuan Breksi vulkanik B 

 

Gambar III.14.Sayatan tipis Breksi vulkanik B 

III.2.4. Satuan Tuf B 

Satuan tuf ini tersebar dari bagian baratlaut daerah penelitian dan berada pada 

ketinggian elevasi 37,5-262,5 m. Pada peta geologi ditandai dengan warna merah 

muda pekat. Singkapan terbaik ditemukan di daerah Kecamatan Kemiling dengan 

kode sampel NA-67. Secara megaskopis Gambar III.15 satuan ini memiliki ciri 

berwarna putih, kemas tertutup, ukuran butir debu halus (<1 mm), pemilahan baik, 

sortasi baik. Secara petrografi (Gambar III.16) sayatan ini memiliki tekstur 

poikilitik, terdapat mineral plagioklas (30%), kuarsa (12%), hornblend (9%), 

piroksen (15% ), biotit (7%), opak (10%). Berdasarkan klasifikasi Fisher (1966) 

dan Pettijhon (1975) batuan ini bernama tuf kristal. 

Mekanisme pengendapan satuan ini merupakan proses jatuhan dari produk 

gunungapi. Dari perbandingan stratigrafi pada peta geologi regional lembar 
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Tanjungkarang (Mangga dkk., 1993), satuan ini dapat disetarakan dengan Formasi 

Endapan Gunungapi Muda (Qhv) yang berasal dari gunung betung yang berumur 

Holosen.  

 

Gambar III.15.Singkapan Tuf pada Satuan Tuf B 

 

Gambar III. 16.Sayatan tipis Tuf B 

III.2.5. Satuan Lava Andesit 

Satuan ini berada di tengah daerah penelitian dan berada pada ketinggian elevasi 

50-350 m. Pada peta geologi ditandai dengan warna merah. Singkapan terbaik 

beberapa di temukan di daerah Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan kode 

sampel NA-33. Di kecamatan lainnya di temukan beberapa singkapan dengan 

keadaan segar-lapuk. Singkapan satuan ini dilihat secara megaskopis Gambar III.17 

memiliki ciri berwarna abu-abu terang, masif, afanitik, kekar lembar. Secara 
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petrografi Gambar III.18, sayatan ini memiliki tekstur porfiritik, trakitik, 

hipokristalin, tersusun oleh fenokris (40%), berbentuk euhedral-subhedral, 

berukuran 0,01mm – 1mm. Terdiri atas mineral piroksen (8%), mineral opak (5%), 

mineral plagioklas (22%), mineral olivin (5%). Dengan masa dasar mikrolit 

plagioklas dan gelas (50%). 

Berdasarkan beberapa jenis litologi yang hadir dalam satuan ini, maka 

diperkirakan diendapkan pada lingkungan darat fasies proksimal sebagai endapan 

aliran lava. Mekanisme pengendapan satuan ini di kontrol oleh proses aliran, 

dimana produk lava dari gunungapi mengalir dan tersebar mengikuti kontur yang 

ada. Dari perbandingan stratigrafi pada peta geologi regional lembar 

Tanjungkarang (Mangga dkk., 1993), satuan ini dapat disetarakan dengan Endapan 

Gunungapi Muda Betung (Qhv(b)) yang berumur Kuarter.  

 

Gambar III.17.Singkapan Andesit pada Satuan Lava Andesit 

 

Gambar III.18.Sayatan tipis Lava Andesit 
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III.3. Struktur Geologi  

Sebelum pengambilan data lapangan, interpretasi struktur geologi daerah penelitian 

menggunakan citra satelit SRTM dan analisis kelurusan-kelurusan pada peta 

kontur. Setelah itu pada pengamatan langsung di lapangan di temukan struktur 

geologi berupa kedudukan lapisan dan kekar-kekar, yaitu kekar gerus dan kekar 

tarik yang terdapat di beberapa daerah penelitian, yang kemudian data-data tersebut 

diolah menggunakan perangkat lunak Dips 7.0 untuk analisis kinematik struktur 

geologi daerah penelitian.  

III.3.1. Pola Kelurusan  

Pola kelurusan yang ada pada daerah penelitian di tentukan menggunakan 

interpretasi citra satelit SRTM Gambar III.19. Dari hasil interpretasi pola kelurusan 

di daerah penelitian secara umum berarah baratlaut-tenggara yang diperkiran 

merupakan struktur geologi berupa kekar dan sesar dan menunjukkan jurus dari 

lapisan batuan.  

 

Gambar III.19.Pola kelurusan daerah penelitian 

III.3.2. Kekar  

Pada daerah penelitian ditemukan jenis kekar lembar dan shear fracture yang 

memiliki ciri rekahan yang berpasangan, arah yang sejajar, dan mempunyai bidang 

kekar yang rata. Kekar ini terdiri atas kekar tarik dan kekar gerus. Kekar tarik 
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mempunyai ciri permukaan kasar, dan mempunyai bukaan kekar yang besar. Kekar 

gerus mempunyai ciri bentuk kekarnya yang membentuk garis horizontal, bukaan 

kekar yang kecil dan permukaannya yang licin karena sering terjadi gerusan.   

Untuk menentukan indikasi dan penamaan jenis sesar menggunakan perangkat 

lunak Dips 7.0 pengolahan data kekar klasifikasi principal stress menurut Anderson 

(1951). 

III.3.2.1. Kekar NA-3  

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Langkapura. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis kekar tarik.  

 

Gambar III.20.Penampakan Kekar Tarik NA-3 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.21.Analisis kinematik sesar NA-3 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 27, N 322 E, σ2 74, N 210 E, dan σ3 16, N 40 E.  

III.3.2.2. Kekar NA-4  

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Tanjungkarang Barat. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis 

kekar lembar.  

 

Gambar III.22.Penampakan Kekar Lembar NA-4 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.23.Analisis kinematik sesar NA-4 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 22, N 80 E, σ2 23, N 339 E, dan σ3 66, N 147 E.  

III.3.2.3. Kekar NA-5 

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Tanjungkarang Barat. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis 

kekar tarik.  

 

Gambar III.24.Penampakan Kekar Tarik NA-5 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.25.Analisis kinematik sesar NA-5 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 85, N 88 E, σ2 72, N 255 E, dan σ3 72, N 168 E.  

III.3.2.4. Kekar NA-6  

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Tanjungkarang Barat. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis 

kekar tarik.  

 

Gambar III.26.Penampakan Kekar Tarik NA-6 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.27.Analisis kinematik sesar NA-6 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 13, N 87 E, σ2 33, N 186 E, dan σ3 51, N 40 E.  

III.3.2.5. Kekar NA-55  

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Telukbetung Selatan. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis kekar 

lembar. 

 

Gambar III.28.Penampakan Kekar Lembar NA-55 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.29.Analisis kinematik sesar NA-55 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 21, N 330 E, σ2 65, N 185 E, dan σ3 17, N 50 E.  

III.3.2.6. Kekar NA-71 

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Kedaton. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis kekar tarik.  

 

Gambar III.30.Penampakan Kekar Tarik NA-71 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.31.Analisis kinematik sesar NA-71 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 11, N 321 E, σ2 48, N 219 E, dan σ3 38, N 61 E.  

III.3.2.7. Kekar NA-73 

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Kedaton. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis kekar lembar. 

 

Gambar III.32.Penampakan Kekar Lembar NA-73 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.33.Analisis kinematik sesar NA-73 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 23, N 334 E, σ2 64, N 186 E, dan σ3 21, N 39 E.  

III.3.2.8. Kekar NA-93 

Kekar ini memiliki arah dominan baratlaut-tenggara yang terdapat pada daerah 

Kecamatan Telukbetung Barat. Jenis kekar pada daerah ini merupakan jenis kekar 

gerus. 

 

Gambar III.34.Penampakan Kekar Gerus NA-93 

Analisis kinematik sesar dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 

7.0, dengan cara pengeplotan bidang sesar yang didapat dari data lapangan. 
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Gambar III.35.Analisis kinematik sesar NA-93 

Berdasarkan hasil analisis kinematik, arah tegasan maksimum dari sesar ini 

memiliki orientasi σ1 38, N 65 E, σ2 12, N 325 E, dan σ3 42, N 225 E.  

Berdasarkan hasil analisis kinematik tegasan utama tiap kekar yaitu berarah 

tenggara-baratlaut, jika dilihat dalam struktur geologi regional, maka struktur 

geologi pada daerah penelitian masuk kedalam fase kompresional pada zaman 

misosen tengah.  
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