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BAB III  

TINJAUAN GEOLOGI 

 

 

3.1. Fisiografi dan Morfologi 

Secara umum daerah Lampung sendiri dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi 

yaitu dataran bergelombang di bagian timur dan timur laut, pegunungan kasar di 

bagian tengah dan barat daya, dan daerah pantai berbukit sampai datar. Daerah 

dataran bergelombang menempati lebih dari 60% luas lembar dan terdiri dari 

endapan vulkanik Tersier-Kuarter dan Aluvium dengan ketinggian beberapa puluh 

meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan menempati 25-30% luas 

lembar, terdiri dari batuan beku dan malihan serta batuan gunung api muda. Lereng-

lereng umumnya curam dengan ketinggian 500-1.680 m diatas permukaan laut. 

Daerah pantai bertopografi beraneka ragam dan seringkali terdiri dari pebukitan 

kasar, mencapai ketinggian 500 m di atas muka laut dan terdiri dari batuan gunung 

api Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan. 

 

Gambar 3. 1. Peta Fisiografi Daerah Lampung [19]. 
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3.2. Geologi Regional Wilayah Lampung 

Geologi Provinsi Lampung secara keseluruhan berada pada empat lembar peta 

geologi skala 250.000, yaitu Lembar Tanjung Karang, Lembar Kota Agung, 

Lembar Baturaja dan Lembar Menggala. Geologi lokasi penelitian dibagian barat 

terbagi menjadi lima satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan yang bergelombang, 

dataran tinggi, daerah pegunungan serta kerucut gunungapi. Dataran rendah yang 

berada di sekitar Pantai Barat Lampung serta Teluk Semangka di sekitar Kota 

Agung. Perbukitan bergelombang sangat mendominasi Daerah Lampung bagian 

barat. Secara umum stratigrafi daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 

bagian, yaitu: 

1. Kelompok Batuan Pra Tersier meliputi Kelompok Gunung Kasih, Komplek 

Sulan dan Formasi Menanga. 

2. Kelompok Batuan Tersier meliputi Formasi Kantur. 

3. Kelompok Batuan Kuarter meliputi Formasi Lampung, Formasi Kasai, 

Basal Sukadana, Endapan Gunungapi Muda serta Aluvial [19]. 

 

Gambar 3. 2 Peta Geologi Regional Provinsi Lampung, BPBD Provinsi 

Lampung 2019. 
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3.3. Kerangka Tektonik 

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera dengan 

aktivitas kegempaan yang tinggi, karena disepanjang Laut Barat Sumatera terdapat 

Zona Subduksi antara Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia. Lempeng 

Indo- Australia menunjam kebawah Lempeng Eurasia dengan kecepatan rata-rata 

60 mm/tahun. Zona Subduksi Lempeng tersebut menjadi pusat gempabumi tektonik 

yang terjadi setiap tahunnya. Selain berada dekat dengan zona subduksi, Lampung 

juga dilewati oleh sesar tektonik aktif yang membentang dari Aceh hingga Selat 

Sunda dikenal dengan Sesar Sumatera yang memiliki banyak segmen sesar. 

 

Gambar 3. 3. Tatanan teknonik dan sejarah kegempaan Pulau Sumatera [28]. 

Panjang sesar aktif tersebut sekitar 1.900 km yang terbagi menjadi 19 segmen-

segmen utama. Segmen Kumering, Segmen Semangko dan Segmen Sunda 

merupakan 3 segmen yang melewati daratan Provinsi Lampung. Aktivitas sesar 

tektonik tersebut yang menyebabkan kejadian gempabumi Liwa pada 16 Februari 
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tahun 1994 tepatnya di Segmen Kumering dan gempabumi tersebut kembali terjadi 

pada 2 Mei dan 18 Juni tahun 2016 yang diakibatkan oleh aktivitas Segmen 

Kumering dan Segmen Semangko [23]. 

Lampung terpotong oleh patahan-patahan besar sejajar memanjang sumbu Pulau 

Sumatera yang berarah barat laut – tenggara. Segmen utama dari sistem patahan 

sumatera yang melewati wilayah Provinsi Lampung yaitu Segmen Sunda, Segmen 

Semangko dan Segmen Kumering. 

a. Segmen Sunda 

Segmen Sunda merupakan segmen sesar sumatera yang berada paling selatan. 

Keberadaan segmen sesar ini ditandai dengan adanya graben bawah laut di 

bawah perairan selat sunda. Kedalaman graben mencapai 1.800 meter dibawah 

lantai dasar laut. Panjang dari segmen sesar sunda ini adalah sekitar 150 km. 

b. Segmen Semangko 

Zona sesar/patahan ini memanjang dibagian barat Sumatera yang 

menyebabkan terbentuknya beberapa danau di Pulau Sumatera, termasuk 

Danau Singkarak yang merupakan runtuhan akibat pergeseran sesar ini dan 

terbentuknya Lembah Suoh di wilayah Lampung Barat. Sejarah kegempaan 

yang terjadi pada segmen ini diantaranya adalah kejadian gempabumi pada 

tanggal 26 Juli 1908. 

c. Segmen Kumering  

Segmen Kumering memiliki panjang 150 km. Segmen melewati Danau Ranau 

yang berada diperbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra 

Selatan. Histori kegempaan yang terjadi adalah gempabumi Liwa pada tanggal 

24 Juni 1933 dengan kekuatan 7,5 Ms. Selain itu gempabumi Liwa tanggal 16 

Februari 1994 dengan Mw 6,8 juga terjadi pada segmen ini. Selain 3 sesar 

tersebut, wilayah Lampung juga terdapat sesar patahan aktif yang disebut Sesar 

Tarahan. Sesar Tarahan berada di sepanjang pantai bagian timur Teluk 

Lampung. Sesar ini menerus ke daratan melalui daerah Tarahan, Panjang dan 

lereng timur Gunung Rajabasa sampai ke perairan Selat Sunda. Struktur sesar 

diduga sebagai jenis sesar mendatar yang bergerak relatif menganan 

dipengaruhi oleh adanya gerak vertikal [23]. 


