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BAB III 

GEOLOGI REGIONAL 

 

 

3.1 Geologi Daerah Penelitian 

Secara umum daerah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berada pada 

geologi regional lembar Kota Agung. Berikut ini akan ditunjukkan pada Gambar 

3.1 yang merupakan peta geologi regional daerah Penelitian, Provinsi Lampung. 

Geologi daerah penelitian secara umum terdiri dari batuan urutan kuarter dimana 

sebagian besar belum mengalami kompaksi yang sempurna, sehingga masih rapuh 

dan kadang bersifat lepas. Pada lokasi penelitian berdasarkan lembar Kota Agung 

(Amin, 1994) didominan oleh Formasi Lampung. Jenis-jenis satuan batuan yang ada 

di daerah penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Formasi Gunung Api Quarter (Qhv) merupakan formasi batuan yang terdiri dari 

breksi, lava, dan tuff dengan bersusun andesit-basalt. 

b) Formasi Lampung (Qtl) merupakan formasi batuan yang terdiri dari tuff 

batuapung, tuff riolit, tuff batulempung, tuff pasiran, dan tuffan. 

c) Formasi Kasai (Qtk) merupakan formasi batuan yang terdiri dari perselingan tuff 

pasiran tuffan dengan tuff batuapung, dengan struktur silangsiur sisipan tipis 

lignit dan juga kayu. 

d) Kompleks Gunung Kasih (Pzg) yang terdiri dari sekis, kuarsit, batu pualam, dan 

migmatit. 

e) Granit Kapur (Kgr) yang terdiri dari granit, granodiorite dan tonalit. 

f) Formasi Hulusimpang (Tomh) tersusun oleh breksi gunung api, lava, tuff 

bersusun andesit-basal, terubah berurat kuarsa dan mineral sulfide. 

g) Formasi Gading (Tomg) yang tersusun dari batupasir, batulanau, dan 

batulempung sisipan batugamping dan lignit. 

h) Kuarsit Sidodadi (Pzgk) tersusun dari kuarsit. 
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i) Formasi Menanga (Km) yang tersusun dari perselingan serpih dan gampingan, 

batulempung, dan batupasir dengan sisipan rijang dan lensa batugamping. 

j) Diorit Sekampung (Kds) yang tersusun dari diorite and diorite kuarsa. 

k) Formasi Aluvium (Qa) yang tersusun dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan 

gambut. 

 

Gambar 3. 1 Peta geologi regional daerah penelitian (Amin, 1994). 

 

3.2  Fisiografi 

Bentang alam pada lembar peta Kotaagung dapat digolongkan dalam 

sembilan grup: aluvial, marin, teras marin, dataran tuff, perbukitan, pegunungan, 

vulkanik dan aneka bentuk wilayah. Pegunungan sebagian besar rangkaian 

pegunungan barisan termasuk dalam grup pegunungan. Sebagian besar lahan 

memiliki lereng lebih curam. Pegunungan Barisan di bagian Barat yang terletak pada 

elevasi sekitar 2.000 m. Elevasi menurun sangat curam sampai pada garis kontur 50 

m, yang lebih kurang menandai awal dari dataran yang sangat luas. Perbukitan satuan 
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lahan yang termasuk perbukitan yang terdapat di bagian tepi rangkaian pegunungan 

dan di pinggiran kompleks skis tua dan granit di Timur Laut lembar peta. Semua pola 

perbukitan tergolong dalam tipe "random" (Yayat dan Buurman, 1989). 

 

3.3 Hidrogeologi 

3.3.1 Cekungan Air Tanah 

Di daerah CAT air mengalir di dalam tanah baik di tanah dangkal (soil water 

zone) maupun di tanah di bawahnya groundwoter zone. Pada groundwater zone air 

mengalir pada akuifer baik akuifer bebas (unconfined aquifer) maupun akuifer 

tertekan confined aquifer. Pada daerah discharge area dari unconfined aquifer yaitu 

tempat air tanah keluar atau daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan 

air tanah pada kondisi tertentu bisa menyatu dengan soil zone. Dengan kata lain pada 

kondisi topografi tertentu soil water (di tanah dangkal) menyatu dengan 

groundwater. Groundwater zone ini disebut sebagai cekungan air tanah (CAT). Air 

juga mengalir di daerah non-CAT baik di dalam tanah maupun di permukaan tanah. 

Di dalam tanah daerah non-CAT air mengalir hanya di daerah soil water zone karena 

tidak ada groundwoter zone. Pada permukaan tanah daerah CAT maupun non-CAT 

air mengalir sebagai aliran permukaan (run-off) di daerah aliran sungai dan di sistem 

sungainya. 

Pada lokasi penelitian Gambar 3.2 masuk ke dalam wilayah CAT Metro-

Kotabumi dengan warna krem dan juga masuk ke dalam sebagian CAT Talang 

Padang dengan pola aliran menuju kearah CAT Metro-Kotabumi.  

• Cekungan air tanah (CAT) Metro-Kotabumi 

Meliputi sebagian besar wilayah Lampung bagian tengah dan Timur membentang 

dari Selatan ke Utara. Memiliki imbuhan air tanah (Q1) dan jumlah aliran tanah 

tertekan (Q2) (Bappennas, 2006). 
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• Cekungan air tanah (CAT) Talang Padang 

Meliputi wilayah Talang Padang dan sekitarnya bagian Selatan pantai Timur Teluk 

Lampung. Memiliki imbuhan air tanah (Q1) dan jumlah aliran tanah tertekan (Q2) 

(Bappennas, 2006). 

 

Gambar 3. 2 Peta cekungan air tanah (Pamsimnas, 2008). 

 

3.4 Peta Topografi 

Peta topografi merupakan suatu sistem, pemodelan, metode dan alat dalam 

mengumpulkan, processing dan penyajian informasi topografi rupa bumi dari suatu 

wilayah. Susunan nilai-nilai digital yang mewakili distribusi spasial dan karakteristik 

medan, distribusi spasial diwakili oleh sistem kordinat X,Y dan karateristik 

ketinggian medan diwakili dalam sistem koordinat Z. Topografi menggambarkan 

informasi geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari 

himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang 

mendefinisikan permukaan tersebut dengan menggunakan himpunan koordinat 
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untuk menujukan suatu tatanan informasi dari elevasi atau ketinggian rupa bumi 

suatu wilayah (Zhang, 1994). 

Dari hasil intepretasi data SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), 

elevasi lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu menurut (Armijon, 2017) dapat dibagi 

menjadi 5 kelas, antara lain: 0-100 m dpl, 100-200 m dpl, 200-300 m dpl, 300-400 

m dpl dan lebih dari  400 m dpl. Berdasarkan data kelas ketinggian tersebut, diketahui 

bahwa wilayah ini memiliki kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari  400 m 

dpl berupa daerah pegunungan. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu 

berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) bagian 

yang bervariasi yaitu mulai dari kelas lereng 0-8 % sampai lebih dari  40 %. Wilayah 

yang berbukit terjal terdapat di bagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di sebelah 

Barat Daya (Kecamatan Pagelaran). Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan 

yang cukup datar umumnya tersebar di bagian tengah wilayah kabupaten dan hampir 

meliputi seluruh kecamatan (Armijon, 2017). Pada Gambar 3.3 ditunjukan oleh 

warna hijau muda.  

 

Gambar 3. 3 Peta topografi Pringsewu (Armijon, 2017). 


