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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1.  Fisiografi regional 

Provinsi Lampung berada di Pulau Sumatera yang memiliki posisi membentang 

dengan arah yang sama dengan subduksi Lempeng Samudera Hindia ke bawah 

Lempeng Benua Eurasia yaitu baratlaut-tenggara. Berdasarkan Mangga dkk. (1993) 

fisiografi daerah Lampung terdiri atas tiga lajur, yaitu Lajur Bengkulu pada bagian 

barat-baratdaya, Lajur Bukit Barisan pada bagian tengah, dan Lajur Jambi-

Palembang pada bagian timurlaut-timur (Gambar II.1). Daerah penelitian berada 

pada Lajur Bukit Barisan yang merupakan zona pegunungan berlereng curam 

dengan elevasi antara 300 – 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). 

 

 
Gambar II.1. Pembagian fisiografi Provinsi Lampung. Daerah penelitian terletak 

pada Lajur Bukit Barisan (Mangga dkk., 1994). 
 

Lajur Bukit Barisan terbentuk di sepanjang zona patahan Sesar Sumatera dan 

merupakan busur magmatik yang terbentuk akibat proses subduksi yang terjadi 

sejak umur Tersier hingga Kuarter (Wheller dkk., 1980). Satuan fisiografi ini 
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dominan tersusun oleh batuan beku, batuan metamorf, serta batuan gunungapi 

muda yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanisme Kuarter (Amin dkk., 1994). 

 

Ditinjau dari fisiografi tersebut, daerah penelitian secara lebih detail digolongkan 

dalam satuan bentang alam vulkanik (Hidayat dkk., 1989). Daerah penelitian 

dilingkupi oleh morfologi gunungapi Kuarter seperti Gunung Tanggamus, Gunung 

Kabawok, dan Gunung Rendingan. Selain itu terdapat fitur-fitur melingkar yang 

menunjukkan bentuk kaldera sebagai hasil runtuhan gunungapi yang lebih tua yaitu 

Kaldera Sula. 

 

II.2.  Stratigrafi regional 

Berdasarkan peta geologi regional lembar Kotaagung skala 1:250.000 yang 

dipetakan oleh Amin dkk. (1994), batuan yang lebih tua sebagian besar telah 

ditutupi oleh batuan vulkanik muda yang merupakan produk magmatisme Kuarter 

yaitu Endapan Gunungapi Muda (Qhv). Pemetaan yang lebih detail dilakukan oleh 

Masdjuk (1990) dalam kegiatan eksplorasi panas bumi di daerah Ulubelu dengan 

skala pemetaan 1:100.000. Menurut Masdjuk (1990); dalam Gentana dkk. (2018), 

satuan stratigrafi yang diurutkan dari tua ke muda (Gambar II.2) pada daerah yang 

melingkupi area penelitian ialah Tuf Pumis G. Sula (Tps), berumur Tersier berkisar 

antara 3,94 – 4,53 juta tahun yang lalu (Pliosen Tengah), litologi berupa tuf pumis; 

Lava G. Kukusan (Tpl), berumur Tersier yaitu sekitar 3,93 juta tahun yang lalu 

(Pliosen Atas), tersusun atas lava andesit-basaltik dengan tekstur porfiritik-afanitik; 

Lava Dasitik G. Duduk (Tpd), berumur Tersier yaitu sekitar 3,93 juta tahun yang 

lalu (Pliosen Atas), tersusun atas lava dasitik yang telah mengalami pelapukan; 

Piroklastik G. Kabawok (Qpkb), berumur Kuarter yaitu sekitar 1,75 juta tahun yang 

lalu (Pleistosen Bawah), tersusun atas litologi breksi tuf yang telah lapuk; 

Piroklastik G. Kurupan (Qpt), tersusun atas litologi piroklastik berupa tuf lapili; 

Piroklastik G. Rendingan (Qprd), berumur Kuarter yaitu sekitar 1,41 juta tahun 

yang lalu (Pleistosen Tengah), tersusun atas litologi tuf; dan Lava G. Rendingan 

sebagai produk termuda yang tersusun atas litologi lava dengan komposisi andesit-

basaltik. 
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Gambar II.2. Peta geologi regional daerah penelitian (Masdjuk, 1990; dalam Gentana dkk., 2018).
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II.3.  Tektonik regional 

Proses subduksi yang terjadi pada sisi barat Pulau Sumatera mengontrol tektonik 

regional di Kabupaten Tanggamus termasuk pada daerah penelitian. Proses 

subduksi tersebut menyebabkan terbentuknya sesar raksasa yang menerus 

sepanjang Pulau Sumatera berarah baratlaut-tenggara dari Provinsi Aceh dan 

berakhir di Teluk Semangko Kabupaten Tanggamus. Sesar raksasa ini lebih dikenal 

dengan nama Great Sumateran’s Fault (GSF) atau Sesar Besar Sumatera (SBS) 

yang terbagi dalam 19 segmen sesar dalam tiga domain utama yaitu domain utara, 

domain tengah, dan domain selatan (Sieh dan Natawidjaja, 2000). 

 

Pada domain selatan dari SBS (Gambar II.3) terdapat Segmen Semangko yang 

melintasi Kabupaten Tanggamus. Segmen tersebut merupakan zona lemah yang 

menjadi jalur bagi magma keluar menuju permukaan dan membentuk deret 

pegunungan memanjang yang berarah sama dengan sesar tersebut. Sub-segmen 

Sesar Semangko ditemukan di beberapa daerah seperti Sesar Way Kerap dan 

Guring, Sesar Ulu Semuong-Pekondoh, dan Sesar Ketapang-Padangratu (Setiawan 

dkk., 2005). 

 

Sesar Semangko bermula dari Cekungan Suoh dan menerus hingga Teluk 

Semangko dengan panjang sekitar 65 km. Hingga saat ini, segmen ini terus bergerak 

dengan pergerakan menganan dengan kecepatan 7±3 mm/tahun (Pramumijoyo, 

2008). Segmen ini membentuk beberapa cekungan tarik (pull apart basin) akibat 

mekanisme overstepping pada sesar mendatar yang terisi oleh produk-produk 

vulkanik Kuarter seperti pada daerah Suoh, Umbul, dan Ulubelu yang merupakan 

daerah penelitian (Husein dkk., 2015). Distribusi pull apart basin ditampilkan pada 

Gambar II.4. Pada daerah Suoh dan Ulubelu, geometri dari pull apart basin 

berasosiasi dengan kehadiran manifestasi panas bumi di permukaan. Hal tersebut 

terjadi karena geometri pull apart basin yang terbentuk pada rezim ekstensi dari 

suatu sesar mendatar akan menyebabkan penipisan kerak sehingga dapat menjadi 

zona lemah bagi fluida panas bumi untuk mengalir ke permukaan. 
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Gambar II.3.  Geometri dan rincian struktur pada Sesar Sumatera (Barber dkk., 

2005). 
 

 

Gambar II.4. Distribusi pull apart basin berdasarkan citra satelit. Daerah 

penelitian merupakan bagian dari cekungan tersebut (modifikasi 

dari Husein dkk., 2015). 
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II.4. Vulkanostratigrafi 

Stratigrafi gunungapi atau vulkanostratigrafi merupakan salah satu sistem 

klasifikasi satuan batuan produk gunungapi yang didasarkan pada sumber, deskripsi 

dan genesa pembentukannya (Martodjojo dan Djuhaeni, 1996). Klasifikasi 

stratigrafi ini memiliki kekhususan dalam memberikan penamaan satuan-

satuannya.  Menurut Bronto dkk., (2016) terdapat dua jenis penamaan satuan 

vulkanostratigrafi yaitu, resmi (mengacu pada Sandi Stratigrafi Indonesia) dan tak 

resmi (tidak mengacu pada Sandi Stratigrafi Indonesia dengan catatan tanpa 

menimbulkan kebingungan dalam penamaannya). Dalam penamaan satuan 

vulkanostratigrafi secara resmi, istilah-istilah stratigrafi pada mandala sedimen 

seperti kelompok, formasi, dan anggota diganti dengan istilah busur, menggala, 

bregada, khuluk, dan gumuk. Penamaan tersebut diurutkan pada pemetaan dengan 

skala yang lebih kecil (luas) hingga skala yang besar (rinci). Oleh karena itu, dalam 

menerapkan prinsip vulkanostratigrafi harus memperhatikan skala pemetaan yang 

digunakan. Satuan busur umumnya dipetakan dengan skala 1:1.000.000 atau lebih 

kecil, satuan busur dan manggala umum dipetakan dengan skala antara 1:100.000 

– 1:1.000.000, sedangkan satuan bregada, khuluk, dan gumuk umum dipetakan 

dengan skala yang lebih rinci yaitu 1:50.000 atau lebih besar.  

 

Definisi masing-masing satuan menurut Sandi Stratigrafi Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Gumuk adalah satuan terkecil dan merupakan suatu pusat erupsi yang berada 

pada suatu khuluk. Menurut Bronto dkk. (2016) satuan gumuk yang berada di 

puncak suatu khuluk dikenal dengan istilah gunungapi anak sedangkan yang 

berada di lereng gunungapi merupakan gunungapi parasit. 

2. Khuluk adalah satuan endapan gunungapi yang berasal dari hasil vulkanisme 

satu atau lebih pusat erupsi yang melingkupi satu tubuh gunungapi. Contohnya 

adalah Khuluk Sumbing, Khuluk Merapi, Khuluk Raja Basa, dll. 

3. Bregada adalah satuan vulkanostratigrafi yang tersusun atas beberapa khuluk 

atau berkaitan dengan proses pembentukan suatu kaldera gunungapi. 

Contohnya adalah Bregada Tambora, Bregada Toba, dan Bregada Rinjani. 
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4. Menggala adalah satuan vulkanostratigrafi pada beberapa proses vulkanisme 

yang membentuk lebih dari satu kaldera. Contohnya adalah Menggala 

Krakatau, Menggala Bandung, dan Menggala Dieng. 

5. Busur adalah satuan vulkanostratigrafi yang didalamnya mencakup kumpulan 

dari menggala, bregada, khuluk, dan gumuk yang memiliki pengaturan tektonik 

yang sama. Contohnya adalah Busur Sunda, Busur Banda, Busur Sangihe, dan 

Busur Maluku. 

 

Menurut Martodjojo dan Djuhaeni (1996), batuan hasil produk gunungapi secara 

genesanya terbagi dalam dua jenis yaitu produk primer dan sekunder. Produk 

primer merupakan produk gunungapi yang terbentuk akibat hasil erupsi baik efusif 

maupun eksplosif dengan produk berupa intrusi, lava, dan piroklastik. Sedangkan 

produk sekunder merupakan produk gunungapi yang tidak berhubungan secara 

langsung dengan aktivitas erupsi contohnya adalah lahar dan endapan freatik. 

  


