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BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

 

3.1 Geologi Regional dan Stratigrafi  

Kompleks Vulkanik Krakatau terletak disekitar 140 km dari Jalur Tektonik Jawa 

dengan zona penunjaman ±120 km dibawahnya [51]. Zen memprediksi bahwa zona 

Sesar Sumatra tidak menerus ke Jawa melalui Krakatau, tetapi Selat Sunda 

merupakan kunci antara penunjaman obligue Jalur Sumatra dan penunjaman frontal 

Jawa, dan Krakatau terletak diantara pertemuan zona dua graben dan zona rekahan 

arah utara-selatan. Komplek Vulkanik Krakatau dikontrol oleh pergerakan tektonik 

yang berkorelasi dengan Sistem Sesar Sumatra Selatan [52]. Struktur ini 

ditunjukkan oleh adanya dike dan rekahan di Pulau Rakata, dan struktur seperti 

graben di Anak Krakatau. Beberapa dike mempunyai arah strike 160°/165° dan 

kemiringan hampir vertikal 80°/90°, dan seluruh dike tersebut berhubungan dengan 

Sistem Sesar Sumatra Selatan. Stratigrafi di komplek Krakatau terbentuk akibat 

adanya aktivitas komplek Krakatau yang dimulai pada periode pembentukan 

Gunungapi Krakatau Purba, sampai dengan periode pembentukkan Gunung Api 

Anak Krakatau. Urutan stratigrafi endapan/batuan vulkanik di daerah ini dihasilkan 

oleh kegiatan erupsi Krakatau. Kronologi batuan vulkanik di Komplek Vulkanik 

Krakatau diketahui sebagai suksesi kegiatan periodik, seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Batimetri dan struktur kompleks Gunung Api Anak Krakatau [52] 
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Periode I, pembentukan Gunung api tunggal (Krakatau purba). Pada sekuen ini 

ditemukan dua satuan lava yang diselingi endapan jatuhan batuapung. Satuan lava 

paling bawah dan lapisan jatuhan batuapung ditemui di pulau Sertung dan Panjang, 

sedangkan lava yang lebih muda ditemui di Pulau Sertung, Panjang dan Rakata. 

Satuan yang paling bawah, terdiri dari lava andesit yang tersingkap di bagian 

selatan Pulau Sertung dan di bagian barat Pulau Panjang. Satuan lava termuda yang 

melensa dengan tebal maksimum 90 m pada Periode I ditemui di Pulau Sertung dan 

Pulau Panjang secara jelas menutupi endapan jatuhan piroklastik. Di Pulau Sertung 

satuan ini tersingkap di pantai curam sebelah barat, terkomposisi dari ±3 aliran lava. 

Masing-masing alirannya memperlihatkan breksiasi pada bagian dasar (bawah) dan 

masif ke bagian atas. Di bagian selatan Pulau Panjang, satuan lava muda ini 

bentuknya melensa dan endapannya menipis ke arah timur. Lapisan tanah (tebal 25-

40 m) terdapat di bagian atas endapan jatuhan piroklastik. Satuan lava muda ini 

tersingkap di bagian dasar P. Rakata pada permukaan air laut dengan tebal tidak 

lebih dari 40 m. Singkapan baik di pulau ini dijumpai di bagian tengah dinding 

kaldera dan diterobos oleh beberapa dike andesitik dan basaltik yang diduga 

terbentuk bersamaan dengan pembentukan kerucut Rakata pada Periode ke III. 

Hasil analisis kimia dari lava tersebut menunjukkan kandungan silika 68,15%. Di 

atas satuan lava termuda ini terdapat endapan ignimbrit terlaskan dari Periode II 

[5]. 

 

Periode II, periode destrofikasi Gunung Krakatau purba. Karakteristik fenomena 

ini yaitu dominannya endapan piroklastika aliran dan jatuhan. Bagian bawah satuan 

ini terdiri dari ignimbrit terlaskan dan bagian atasnya ignimbrit tak terlaskan, 

intermediet dari lapisan tersebut adalah lapisan tanah dan/atau bidang erosi. 

Beberapa outcrop ini memnunjukkan konsolidasi ignimbrit, bagian bawah tak 

terlaskan, bagian tengah terlaskan dan bagian atas tak terlaskan. Bagian yang 

terlaskan hanya ditemukan di Pulau Panjang dan Pulau Rakata, sedangkan di Pulau 

Sertung berupa endapan jatuhan piroklastik tak terlaskan. Endapan piroklastik ini 

berkomposisi batuapung berukuran lapili berlapis semu, berwarna merah muda dan 

merah muda keputihan, well sorted dan tebalnya beragam. Bagian dasar endapan 

ini tersingkap di Pulau Rakata dan dapat ditelusuri dari bagian tengah dinding 



33 

 

 

 

kaldera ke arah timur sepanjang pantai curam. Ketebalan lapisan mencapai 15 m 

Bagian dasar endapan piroklastik dicirikan oleh lapisan batuapung warna merah 

muda dengan grain size yang terukur 3 - 8 cm, tak terlaskan, well sorted dan 

mengandung 64,66% SiO2. Di Pulau Panjang, satuan piroklastik terlaskan 

tersingkap di pantai barat dan selatan dengan ketebalan mencapai 25 m. Di pantai 

barat, endapan jatuhan tak terlaskan terdapat di bagian dasar dan berubah ke bagian 

atasnya secara berangsur menjadi terlaskan sebagian. Batas deformasi yang 

terlaskan ditandai dengan perubahan warna dari merah kekuningan ke merah muda. 

Distribusi lateral satuan ini menutupi topografi lama dan tebalnya seragam 

terawetkan. Analisis batuapung dari bagian tak terlaskan dan yang terlaskan 

mengandung 66,31% dan 65,28% SiO2. Satuan aliran piroklastik tersingkap baik di 

bagian selatan yang diawali dengan lapisan jatuhan piroklastik, tebal keseluruhan 

mencapai 3,5 m dan diselingi lapisan surge. Lapisan surge memperlihatkan dune 

structure dalam skala besar dan terdiri atas ash. Permukaan endapan surge ini tidak 

teratur, tampaknya terjadi pada saat pengendapan menindih endapan aliran 

piroklastik. Aliran piroklastik tersebut terdiri dari berbagai macam bongkah yang 

berasal dari fragmen batuan samping, seperti ignimbrit, andesit juga fragmen 

magmatis dan bom kerakroti dengan diamater lebih dari 50 m. Jenis bongkah yang 

disebut endapan bongkah [5]. Endapan aliran piroklastik ini ditindih oleh endapan 

jatuhan setebal 2 m. Endapan jatuhan ini berwarna putih dan bagian yang lapuk 

berwarna putih kekuningan yang sangat kontras dengan endapan 1883. Bagian yang 

lapuk ini lapisan tanah yang berasal dari kegiatan gunungapi Danan, Perbuatan dan 

Rakata beberapa waktu sebelum erupsi 1883 [53]. 

 

Di Pulau Sertung tidak ditemukan piroklastik terlaskan, hal ini menunjukkan bahwa 

kemungkinan pusat erupsi lebih dekat ke Rakata dan Panjang. Endapan jatuhan 

piroklastik mempunyai kesamaan ciri dengan lapisan yang tak terlaskan di Pulau 

Rakata dan Pulau Panjang. Satuan ini tersingkap baik sepanjang pantai barat yang 

curam dan tebalnya beragam antara puluhan sentimeter sampai lebih dari 2 m. 

Bagian bawah terdiri dari dua lapisan, lapisan abu mudah lepas, coklat kemerahan, 

dan lapisan atasnya berupa batuapung berukuran lapili, warna merah. Semua 

endapan terpilah baik dan pori di antara butiran terlihat jelas. Satuan aliran 
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piroklastik terpisahkan menjadi dua kelompok oleh lapisan tipis jatuhan. Lapisan 

bawah tidak selaras dengan piroklastik terlaskan yang ditindihnya. Aliran 

piroklastik mengandung sedikit bongkah-bongkah batuan tua yang terpilah buruk, 

dan mengandung batuapung abu-abu dan pink. Hasil analisis batuapungnya 65,31% 

SiO2 [53]. 

 

Periode III, diawali dengan pertumbuhan Gunungapi Rakata, Danan dan Perbuatan 

setelah pembentukan kaldera pertama [53].  Perselingan antara lava andesit basaltik 

dengan endapan piroklastik tersingkap di bagian tengah dinding kaldera di Pulau 

Rakata. Bagian dasar satuan ini tersusun atas endapan jatuhan lapili scoria yang 

well sorted bercampur dengan litik, abu dan bom kerak roti yang membentuk 

struktur bomb sag. Bagian tengah satuan ini tersusun atas abu putih berlapis baik. 

Bagian atas satuan ini terdiri atas endapan aliran piroklastik. Perlapisan lava andesit 

basaltis umumnya terbreksikan pada bagian alas dan bagian permukaannya. Salah 

satu hasil analisis lava adalah 50,08% SiO2 [53]. Lapisan lava ini tebalnya berkisar 

antara tiga sampai tujuh meter dan diterobos oleh dike andesitik dan basaltik. Satuan 

lava basaltisk secara dominan tersusun atas lava basal dan endapan jatuhan 

piroklastik. Satuan ini tersingkap baik di Tanjung Hitam dan di pantai timur. Bagian 

dasar dan atas setiap lapisan lava umumnya terbreksikan, berwarna merah dan 

bagian yang masif abu-abu. Endapan jatuhan piroklastik Pulau Rakata tersingkap 

dan tersebar mulai ketinggian 550 m sampai ke puncak Pulau Rakata. Skoria merah 

kecoklatan, bom dan lapili well sorted dan perlapisan bersusun. Perlapisan tersebut 

diduga sebagai hasil erupsi yang menerus dalam waktu singkat. Dike andesitis 

tersingkap baik di bagian tengah dinding kaldera Rakata. Dike paling tebal sekitar 

5 m dan hasil analisis batuannya 63,02% SiO2. Dike ini mirip dengan batuan 

Bootsmanrots yang dianggap sebagai sisa kegiatan Gunung Danan dengan 

kandungan SiO2-nya 63,80%. Verbeek berpendapat bahwa satuan ini merupakan 

sisa kegiatan Gunung Danan dan Gunung Perbuatan. Dike basaltic Pulau Rakata 

tersingkap baik pada dinding kaldera dan membentuk pola radial ke arah puncak 

Pulau Rakata. Umumnya dike ini mempunyai ketebalan 1,2 m [53].  
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Periode IV, periode penghancuran gunungapi Rakata, Danan dan Perbuatan, 

diakibatkan oleh pembentukan kaldera tahun 1883 yang menghasilkan endapan 

khas. Satuan batuan ini terdiri atas batuapung berupa endapan aliran piroklastik, 

jatuhan piroklastik dan surge, menutupi ketiga pulau, Rakata, Panjang dan Sertung. 

Endapan aliran piroklastik terpilah buruk, dalam lapisan tertentu dijumpai lapisan 

bersusun secara normal atau kebalikannya. Endapan aliran piroklastik poorly 

sorted, ukuran butir lebih dari 20 cm dan sering dijumpai lapisan bersusun terbalik. 

Satuan aliran piroklastik ini mempunyai tebal 55 m dan tampaknya terdapat 

pengelasan awal di beberapa tempat. Endapan jatuhan piroklastik berlapis baik 

berupa perlapisan bersusun normal atau kebalikannya. Singkapan bagus bagi 

endapan surge terletak di pantai timurlaut yang dijumpai berselingan dengan 

endapan jatuhan piroklastik. Di Pulau Sertung terdapat tiga lapisan endapan jatuhan 

dan lapisan tebal endapan aliran piroklastik. Tebal masing-masing endapan jatuhan 

antara 40-50 cm, terdiri atas batuapung putih berlapis susun. Fragmen litik dijumpai 

terutama di bagian dasar. Endapan jatuhan ini merupakan fase awal erupsi 1883. 

Endapan aliran piroklastik menindih di atas endapan jatuhan, terdiri atas beberapa 

subsatuan aliran. Masing-masing subsatuan terpilah buruk mengandung batuapung 

kasar pada bagian atas lapisan dan memperlihatkan lapisan susun terbalik. 

Ketebalan masing-masing subsatuan berkisar antara 50 cm sampai lebih dari 2 m. 

Endapan aliran piroklastik masif dijumpai di pantai selatan, tebal singkapannya 

lebih dari 8 m. Di Pulau Rakata, singkapan endapan piroklastika 1883 dijumpai di 

pantai barat dan selatan memperlihatkan gawir terjal. Endapannya terdiri atas aliran 

batuapung dasitis mengandung obsidian dan fragmen litik seperti andesit dan 

pichstone [54]. 

 

Periode V, periode pembangunan Gunung Api Anak Krakatau setelah 

pembentukan kaldera 1883. Periode ini dimulai dengan kegiatan vulkanik di bawah 

laut pada 29 Desember 1927. Dua tahun kemudian pada 20 Januari 1929, sebuah 

dinding kawah terbentuk di sekitar pusat kegiatan, terdiri atas abu, lapili dan 

bongkahan-bongkahan lepas. Dinding kawah ini membentuk sebuah pulau yang 

dinamakan Anak Krakatau [5]. Sejak Agustus 1930, gunungapi terbentuk secara 

permanen di atas muka laut, dan kegiatannya menerus sampai Oktober 1950. 
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September 1956, sebuah kerucut terbentuk di dalam kawah. Kegiatan Gunung Api 

Anak Krakatau menghasilkan endapan vulkanik sebagai berikut: endapan jatuhan 

piroklastik tua yang umumnya terdiri atas skoria berukuran abu, pasir, lapili dan 

bom. Lapisan accretional lapilli sering dijumpai di antara endapan tersebut. Satuan 

ini membentuk dinding kawah tua dan ditutupi oleh endapan lava dan piroklastika 

lebih muda. Ketebalan satuan ini sekitar 50 m. Beberapa satuan lava dierupsikan 

selama kegiatan Anak Krakatau semenjak lahirnya. Sekurang-kurang 15 satuan 

leleran lava derupsikan selama kegiatan Anaka Krakatau berlangsung, terutama 

berkomposisi andesit basaltis mengadung olivin-pioksin. Mereka berpendapat 

bahwa satuan lava ini berfenokris plagioklas, piroksin, olivin dan magnetit dengan 

masadasar gelas vulkanik. Ciri khas masadasar tersebut adalah tekstur hialopilitik 

[53]. 

 

Gambar 3.2 Peta Stratigrafi Kompleks Gunung Api Anak Krakatau [53] 

 

3.2 Kerangka Tektonik 

Gunung Krakatau terletak di persimpangan patahan aktif dan garis vulkanik berarah 

NNE-SSW di Selat Sunda [7]. Area ini terdapat di Selat Sunda dengan transisi dari 

Jawa trench ke timur, ditandai dengan subduksi frontal, dan Sumatera trench ke 

utara-barat, ditandai dengan subduksi miring [55]. Geological setting ini dikaitkan 

dengan patahan dan ekstensi, yang mengakibatkan pengendapan suksesi laut 



37 

 

 

 

setebal 4 km [55]. Kompleks Krakatau terdiri dari empat pulau: Pulau Sertung, 

Pulau Panjang, Pulau Rakata dan Anak Krakatau. Pulau Sertung, Pulau Panjang, 

dan Pulau Rakata adalah sisa setelah runtuhnya kaldera pada letusan tahun 1883. 

Seperti diperlihatkan pada Gambar 3.1.3, letusan ini menghasilkan 12,5 km3 batuan 

padat mirip dengan batu apung dasit [56].  

 

 

Gambar 3.3 Tectonical setting of Anak Krakatau [9]  

 

Anak Krakatau dibentuk dari tahun 1927 dan terdiri dari konsolidasi lava dan 

piroklastik [57]. Studi mikroseismik telah mengidentifikasi tiga batas yang 

ditafsirkan untuk menandai kontak antara kontak litologis utama:  

 Batas pertama, sekitar 4 km. Ditafsirkan sebagai kontak antara sedimen dan 

ruang bawah tanah granit. 

 Batas kedua, sekitar 9 km. Ditafsirkan sebagai batas dengan batuan intrusi 

mafik. 

 Batas ketiga adalah Moho pada kedalaman sekitar 22 km [8]. 

 

Dua domain penyimpanan magma telah diidentifikasi berdasarkan lokasi zona 

pelemahan seismik, terdapat reservoir besar pada kedalaman 22 km dan kantong 

magma terisolasi pada 9 km di bawah Anak Krakatau [9]. Prediksi petrologi 
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berdasarkan kesetimbangan lelehan mineral menunjukkan kristalisasi 

klinopyroxene antara 7 dan 12 km, dan kristalisasi plagioklas pada kedua sub-Moho 

(23–28 km) serta kerak atas (3–7 km) [6]. Selanjutnya, Mandeville, menduga 

inklusi lebur telah mendegradasi Cl pada sekitar 100 MPa dalam batu apung yang 

dihasilkan oleh letusan 1883 [56]. Informasi tentang litologi yang mendasari 

Krakatau berasal dari observasi xenolith dalam produk-produk dari berbagai 

letusan, yang meliputi batuan bantalan cordierite metasedimentary, batulumpur, 

diorit dan granit [58].  

 

Produk letusan Anak Krakatau membentuk kelompok yang agak homogen, dengan 

sebagian besar sampel memiliki komposisi andesit basaltik, bersama dengan basalt 

dan andesit minor [6]. Sejak tahun 1988, Anak Krakatau meletus secara andesit-

basaltik yang menghasilkan erupsi dan lava strombolian [58]. Salah satu peristiwa 

erupsi ini terjadi antara Oktober 2007 dan Agustus 2008. Letusan ini, ditandai 

dengan aktivitas strombolian dengan kolom abu setinggi 1 km, menghasilkan 

endapan piroklastik dan aliran lava [55]. 

 

3.3 Morfologi 

Morfologi kerucut vulkanik ditemui di Pulau Rakata dan Anak Krakatau. Kerucut 

vulkanik Anak Krakatau terdiri diri kerucut vulkanik tua dan muda yang aktif. 

Kerucut vulkanik tua tidak menunjukkan kerucut yang sebenarnya karena bagian 

atas kerucut menghilang oleh erupsi dan meninggalkan dinding kawah besar dan 

puncak tertinggi 155,66 m dml. Dinding kawah ini terbuka ke arah tenggara, tetapi 

pada 1999 kerucut vulkanik tua dan kerucut aktif menyatu membentuk kerucut 

vulkanik besar yang tersusun oleh perlapisan jatuhan piroklastik dan aliran lava. 

Sebelum deformasi tersebut, kerucut aktif ini terbentuk di bagian tengah kawah 

kerucut tua dan puncak tertingginya pada 1983 adalah 201,446 m. Akibat erupsi 

yang terjadi secara periodik, pertumbuhan kerucut muda ini menjadi semakin besar 

dan menutupi kerucut tua. Pada tahun 2000, kerucut muda ini mencapai tinggi 300 

m dml [53]. 
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Aliran lava mempunyai morfologi khusus yang terbentuk hampir kesemua arah, 

terdiri dari beberapa aliran hasil kegiatan vulkanik tahun 1963, 1972, 1973, 1975, 

1979, 1980, 1988, 1992, 1993 dan 1996 [59]. Morfologi ini menunjukkan berbagai 

bentuk permukaan kasar yang mencerminkan bongkahan lava atau aa lava, 

terdistribusi dalam berbagai ukuran. Banyak dari aliran lava masuk ke laut dan 

menambah besar pulau tersebut.  

 

3.4 Daerah Penelitian 

Daerah Penelitian berada di Komplek Krakatau, Provinsi Lampung. Bagian utara 

dari daerah penelitian berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, di bagian barat 

berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa, 

dan di bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Peta daerah Penelitian [55] 

Jenis batuan yang dijumpai di Kompleks Krakatau bervariasi dari basal hingga 

dasit. Batuan berkomposisi basaltik umumnya dalam bentuk aliran lava 

sedangkan komposisi lebih asam dalam bentuk aliran piroklastika seperti pumis 

dasit hasil letusan 1883. Bukan hanya jenis batuan saja yang teridentifikasi, namun 

sesar juga merupakan parameter penting dalam pengetahuan geologi daerah 

penelitian. Terdapat struktur Sesar Krakatau yang memotong Selat Sunda dan 
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berarah utara timur laut-selatan baratdaya. Sesar ini diinterpretasi berdasarkan 

sebaran pusat gempabumi, dan sebagai Sesar Selat Sunda [60]. Nama suatu formasi 

atau sesar harus menggunakan nama tempat. Sesar ini melalui Gunung Krakatau, 

sehingga penulis menyebut sebagai Sesar Krakatau. 

  


