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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Formasi Wonosari bagian utara tepatnya di Desa Jurangjero, Kecamatan 
Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui potensi Breksi Napalan secara 
kualitatif, melakukan studi kelayakan terhadap potensi Breksi Napalan, dan menganalisis perbedaan faktor 
geologi dan geografis di daerah Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Survey, dengan metode 
pengambilan sampel Purposive Sampling sedangkan analisis menggunakan metode Empirik yaitu melalui 
pendekatan empirik dari banyak pekerjaan serupa sebelumnya. Pendekatan empirik yang paling baik adalah 
Klasifikasi Rock Mass Rating (RMR) dan Slope Mass Rating (SMR). 
 
Kata kunci : Breksi, Napalan, Empirik, 
  
ABSTRACT 
 
This research was conducted in the northern Wonosari Formation, to be exact in Jurangrejo Village, Ngawen 
District, Gunung Kidul. The research purposes is to determine the Breccia Marlstone potential qualitatively, 
to conduct feasibility study on Breccia Marlstone potential, and to analize differentiation of Geographic and 
Geology factor in the area. This reseach used Survey method, with the Purposive Sampling, while the analysis 
used Empiric method through empirical approach from the previous works. The best empirical approach is 
Rock Mass Rating Classification and Slope Mass Rating. 
  

 
Keyword: Breccia, Marlstone, Empiric  
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PENDAHULUAN 
Topografi karst adalah 

bentukan rupa bumi yang unik 
dengan kenampakan atau fenomena 
khas akibat proses pelarutan dan 
pengendapan kembali CaCO3 di atas 
dan di bawah permukaan bumi. 
Selain itu, bentang alam seperti karst 
juga dapat terjadi dari proses 
pelapukan, hasil kerja hidrolik 
misalnya pengikisan, pergerakan 
tektonik, pencairan es dan evakuasi 
dari batuan beku (lava). Karena 
proses utama pembentukanya bukan 
pelarutan, maka bentang alam 
demikian disebut Pseudokarst 
(Milanovic, 1996). Sementara itu 
karst yang terbentuk oleh pelarutan 
disebut Truekarst. (Sari Bahagiarti, 
2004).  

Geografi adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan gejala di 
bumi yang menyangkut fisik maupun 
makhluk hidup beserta 
permasalahannya melalui pendekatan 
keruangan, ekologi dan kewilayahan 
untuk kepentingan proses dan 
keberhasilan pembangunan (Bintarto 
dan Surastopo, 1979). Manusia 
membutuhkan macam-macam 
kebutuhan, salah satu kebutuhan 
pokok manusia adalah masalah 
sumber mata pencaharian. 

Manusia merupakan unsur 
yang tidak dapat dipisahkan dari 
geografi, sebab dalam geografi 
mempelajari manusia sebagai subyek 
yang menempati dan memanfaatkan 
bumi ini secara timbal balik untuk 
berkembang lebih baik dan tidak 
hanya pada hubungan manusia 
dengan manusia melainkan juga 
manusia dengan unsur fisiknya. 
Masalah lingkungan seperti 
pencemaran, kerusakan dan bencana 
dari tahun ke tahun masih terus 

berlangsung dan semakin luas. 
Kondisi tersebut tidak hanya 
menyebabkan menurunnya kualitas 
lingkungan tetapi juga memberikan 
dampak yang sangat serius bagi 
kesehatan dan jiwa manusia. 
Buruknya kualitas lingkungan, 
diantaranya disebabkan antara lain 
oleh pertambahan penduduk yang 
semakin pesat dan meningkatnya 
kebutuhan akan sumber daya (Elfida, 
2007). 

Pertambahan penduduk telah 
meningkatkan kebutuhan terhadap 
sandang, pangan, papan, air bersih 
dan energi. Hal tersebut 
mengakibatkan eksploitasi terhadap 
sumber daya alam semakin tinggi 
serta cenderung mengabaikan aspek-
aspek lingkungan hidup. 
Pertambahan jumlah penduduk 
dengan segala konsekuensinya akan 
memerlukan lahan yang luas untuk 
melakukan aktivitasnya dan 
memanfaatkan sumber daya alam 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  

Pemberdayaan sumberdaya 
alam dalam bentuk Sumber Daya 
Mineral yaitu breksi napalan yang 
terdapat di Kabupaten Gunung 
Kidul. Menurut UU No. 4 tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, Napal dikelompokkan 
dalam pertambangan batuan yang 
pengusahaannya diatur dalam bentuk 
Ijin Usaha Penambangan (IUP). 
Breksi Napalan yang terdapat di 
Dusun Wonosari, Desa Jurangjero, 
Kecamatan Ngawen, Kabupaten 
Gunungkidul, DIY cukup melimpah 
dapat dikembangkan dengan baik, 
untuk meningkatkan taraf terhadap 
bahan galian napal di daerah tersebut 
sehingga dapat membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat daerah 
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sekitar baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Keberadaan tambang 
napal diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif sehingga dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Gunung 
Kidul. 

Ruang lingkup penelitian 
potensi Breksi Napalan di Dusun 
Wonosari, Desa Jurangjero, 
Kecamatan Ngawen, Kabupaten 
Gunung Kidul, DIY mencakup studi 
kelayakan. Studi kelayakan mengacu 
pada keputusan Undang–Undang 
Pertambangan dan Mineral dan 
Batubara Nomor 4 Tahun 2009. 
Studi  kelayakan ini diawali dengan 
kegiatan pengumpulan data 
sekunder, pengambilan data 
lapangan, pengujian laboratorium, 
pengolahan data dengan komputasi 
dan pembuatan laporan perencanaan. 

 
METODE PENELITIAN 
Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan 
metode Survey dan cek lapangan 
yang didahului dengan interpretasi 
peta geologi skala 1:25.000 dengan 
pengambilan sample menggunakan 
teknik pengambilan yaitu Purposive 
Sampling dimana penentuan anggota 
sampel karena pertimbangan 
mendalam dianggap atau diyakini 
oleh peneliti akan benar-benar 
mewakili karakter populasi atau 
subpopulasi. Yang didukung oleh 

hasil pengujian laboratorium 
sehingga nanti dapat dihasilkan data 
geoteknik yang signifikan. Uji 
lapangan juga dilakukan untuk 
memperoleh data pengukuran arah 
kemiringan (strike atau dip direction) 
pada bidang ketidak-menerusan di 
lapangan dilakukan pada beberapa 
lokasi dari berbagai sisi dari bahan 
galian yang akan ditambang agar 
data yang diambil menjadi data yang 
cukup representatif.  
 
 
Metode Empirik 

Metode empirik adalah metode 
rancangan berdasarkan analisis 
statistik, yaitu melalui pendekatan 
empirik dari banyak pekerjaan 
serupa sebelumnya. Pendekatan 
empirik yang paling baik ialah 
klasifikasi massa batuan, contohnya 
adalah Klasifikasi Rock Mass Rating 
dan Slope Mass Rating. 

 
Pemilihan Daerah Penelitian 

Daerah yang dijadikan 
penelitian adalah Dusun Wonosari 
Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Gunungkidul. Daerah 
tersebut dijadikan penelitian dengan 
alasan karena faktor fisik, unsur 
geografi, dan unsur geologi dapat 
sebagai acuan awal terdeteksi adanya 
potensi daerah. Dimana salah satu 
daerah paling potensi bahan galian di 
Kabupaten Gunungkidul.

 
. 

 
 

 

 

 



                                                                                      
 

  4 
 

Tabel 1.4 

Parameter Klasifikasi dan Pembobotannya dalam sistem RMR 

 

 

 

Parameter Selang Nilai 

 

 

1 

Kuat 

tekan 

batuan 

utuh 

 

PLI (Mpa) 

 

 

> 10 

 

 

4 - 10 

 

 

2 - 4 

 

 

1 - 2 

 

Untuk kuat 

tekan perlu 

UCS 

UCS (Mpa)  

> 250 

 

100 - 250 

 

50 - 100 

 

25 - 50 

5-

25 

1-

5 

<1 

Bobot 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD ( % ) 90- 100 75- 90 50 - 75 25 - 50 < 25 

Bobot 20 17 13 8 3 

3 Jarak Diskontinuiti 

(m) 

>2 0.6 - 2 0.2- 0.6 0.06 -0.2 <0.06 

Bobot 20 15 10 8 5 

4 

 

Kondisi diskontinuiti Sangat 

kasar, tdk 

menerus, 

tidak ada 

pemisahan, 

dinding 

batu tidak 

lapuk 

Agak 

kasar, 

pemisahan 

1 mm, 

dinding 

agak lapuk 

Agak 

kasar, 

pemisahan 

<1mm, 

dinding 

sangat 

lapuk 

Slickensided/teba 

gouge <5mm, 

atau pemisahan 1-

5mm, menerus 

Gouge lunak, 

tebal >5mm, 

atau 

pemisahan 

>5mm, 

menerus 

Bobot 30 25 20 10 0 

 

 

5 

 

 

Air 

tanah 

pada 

kekar 

Aliran/10 m 

panjang 

tunnel 

(liter/menit) 

 

None 

 

< 10 

 

10- 25 

 

25- 125 

 

> 125 

Tek. Air 

pada 

kekar/Maks 

teg utama 

(Kpa) 

0 < 0.1 0.1–0.2 0.2 – 0.5 >0.5 

Kondisi 

Umum 

Kering Lembab Basah Menetes Mengalir 

Bobot 15 10 7 4 0 
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Tabel 1.5 

Bobot Pengatur Kekar untuk F1, F2 dan F3 (ROMANA, 1980) 

Kasus Kriteria Faktor 
Koreksi 

Sangat 
menguntungk

an 

Menguntungkan Sedang Tidak 
menguntungkan 

Sangat Tidak 
menguntungka

n 
P 
T 
P/T 

αj – αs 
αj– αs - 180° 
Bobot F1 

> 30º 
 
0.15 

30 - 20° 
 
0.40 

20 – 
10º 
 
0.70 

10 - 5° 
 
0.85 

< 5º 
 
1.00 

P 
P 
T 

Βj 
Bobot F2 
Bobot F2 

< 20° 
0.15 
1 

20 - 30° 
0.40 
1 

30 - 
35° 
0.70 
1 

35 - 40° 
0.85 
1 

> 45°(dip 
mayor) 
1.00 
1 

  Kuat/tak 
mudah 
longsor 

   Lemah/mudah 
longsor 

P 
T 
P/T 

βj – βs 
βj + βs 
Bobot F3 

> 10° 
< 100° 
0 

10 - 0° 
110 - 120° 
-6 

0° 
> 120° 
-25 

0 – (-10°) 
- 
-50 

< (-10°) 
- 
-60 

αj = arah kemiringan kekar              βj = kemiringan kekar          P = Longsoran bidang 
αs = arah kemiringan lereng             βs = kemiringan lereng        T = Longsoran toppling 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Keadaan Endapan 

Keadaan endapan dari hasil 
pengamatan dan pengambilan sampel 
dengan cara cutting dari lapangan 
penyebaran  merata dan relatif 
sama,dari hasil pengujian dapat di 
analisis bahwa lokasi penambangan 
batunapal terdiri dari 3 lapisan,yakni 
: lapisan tanah penutup berupa tanah 
liat ( humus ) dengan ketebalan ± 
1m, Napal dengan kedalaman yang 
cukup merata dengan ketebalan ± 
30m – 70m  dan lapisan batuan keras 
( bed rock ),namun dibeberapa lokasi 
lapisan tanah penutup tidak ada dan 
Napal sudah tersingkap sehingga 
dapat langsung dilakukan 
penambangan 

 

Penaksiran Sumber Daya 
Sumber daya adalah jumlah 

bahan galian napal yang ada didaerah 
tersebut atau areal SIPD. Cadangan 
adalah bagian dari sumber daya yang 
memenuhi persyaratan ekonomis dan 
legal untuk dapat ditambang dan 
diproduksi. Untuk mengetahui 
cadangan,endapan dibagi dalam 
blok-blok. 

Penaksiran cadangan adalah 
salah satu kegiatan dalam dunia 
pertambangan yang dilakukan 
setelah tahap eksplorasi dan 
dilakukan sebelum tahap persiapan 
penambangan. Volume cadangan 
yang diperoleh dilakukan dengan 
menaksir batunapal yang akan 
ditambang setelah memasukan faktor 
sudut kemiringan lereng akhir.
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Gambar 1. Peta Area Potensi Breksi Napalan Lokasi Penelitian 

Kajian Geoteknik 
Data geoteknik diambil sejak 

dilakukan penelitian di lapangan 
maupun pada saat pengujian di 
laboratorium. Untuk itu lembar 
pengukuran harus sudah disiapkan 
terlebih dahulu sebelum berangkat ke 
lapangan.  

Adapun penelitian yang 
dilaksanakan selanjutnya meliputi 
karakteristik massa batuan dan 
analisis geomekanik, yaitu : 

 Sifat fisik dan mekanis batuan 
    Pengukuran discontinue  

Penyelidikan geologi untuk 
karakteristik lokasi meliputi litologi, 
struktur batuan dan kedudukan bahan 
galian. Analisis geomekanik diawali 
dengan pengujian sifat fisik dan 
mekanik batuan serta klasifikasi 
massa batuan. 

Untuk mensimulasikan kondisi 
lubang bukaan, pertama-tama 
diperlukan pengetahuan tentang 
kondisi geologis dari daerah yang 
akan ditambang. Selanjutnya harus 
diketahui pula karakteristik 
geomekanik massa batuan di daerah 
tersebut. 

 
Hasil Uji Laboratorium 

Aspek yang diperlukan sebagai 
pertimbangan dalam menentukan 
parameter geomekanik antara lain 
sifat fisik, sifat mekanik dari tanah 
maupun batuan. Pengambilan data di 
laboratorium dilakukan dengan 
melakukan pengujian untuk 
mendapatkan data sifat fisik dan 
mekanik batuan. Macam uji yang 
dilakukan adalah uji sifat fisik, uji 
kuat tekan, dan uji kuat geser. 
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Tabel 3.4 
Hasil Pengujian Sifat Fisik 

 
Jenis batuan    Breksi Napalan  
Tanggal Uji    06 November 2010
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 
Hasil Pengujian Kuat Tekan Uniaksial 

 
Nama batuan : Breksi Napalan   Panjang : 5 cm 
Tgl pengujian : 06 November 2010   Lebar  : 5 cm 
       Tinggi  : 10 cm 
       Luas   : 25 cm2 
 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.6 
Hasil  Pengujian Kuat Geser 

Sifat mekanika batuan Hasil  
Kohesi (C),  kg/cm2 14,81  

Sudut geser dalam (Ø)  2,86 
 

NO Parameter Percontoh 
A 

Percontoh 
B 

1 Berat asli (gr) 175 188 
2 Berat jenuh (gr) 183,6 196,4 
3 Berat tergantung (gr) 77,7 104 
4 Berat kering (gr) 173,2 185,2 
5 Bobot isi asli (gr/cm³) 1,65 2,03 
6 Bobot isi kering (gr/cm³) 1,63 2 
7 Bobot isi jenuh (gr/cm³) 1,73 2,12 
8 Apperent SG 1,63 2 
9 True SG 1,81 2,28 
10 Kadar air asli (%) 1,03 1,51 
11 Kadar air jenuh (%) 6 6,04 
12 Derajat kejenuhan (%) 17,30 25 
13 Porositas (%) 9,82 12,12 
14 Void ratio 0,10 0,13 

Sifat mekanika batuan Hasil  
Kuat tekan (σc) 1,286Mpa 

Batas elastik (σE) 0,11Mpa 
Modulus young (E) 237,1 
Poisson's ratio (v) 0,068 
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Kemantapan Lereng 

Masalah kemantapan lereng di 
dalam suatu pekerjaan yang 
melibatkan kegiatan penggalian 
maupun penimbunan merupakan 
masalah yang penting , karena ini 
menyangkut masalah keselamatan 
pekerja dan peralatan serta manusia 
dan bangunan yang berada di sekitar 
lereng tersebut. 

Berdasarkan data hasil pengujian 
kuat tekan uniaksial (σc), maka 
sebagian besar material di lokasi 
penelitian termasuk batuan yang 
mempunyai kuat tekan antara 
1,286MPa. Dari hasil tersebut 
kemungkinan bentuk longsoran yang 
terjadi adalah Longsoran Bidang. 
Adapun analisis kinematika 
kemantapan lereng adalah sebagai 
berikut:  
Longsoran Bidang 
  Syarat terjadinya longsoran 

bidang : 

1. Jurus bidang luncur sejajar 
atau mendekati sejajar 
terhadap jurus bidang 
permukaan lereng dengan 
perbedaan maksimal 
sebesar 20o. 

2. Kemiringan bidang luncur 
harus lebih kecil dari 
kemiringan bidang 
permukaan lereng. ( Ψf 
>ΨP ). 

3. Kemiringan bidang luncur 
lebih besar dari sudut 
geser dalam batuan (ΨP>Φ 
). 

4. Terdapat bidang bebas 
yang merupakan batas 
lateral dari massa batuan 
yang longsor 

Analisis perhitungan faktor 
keamanan lereng adalah sebagai 
berikut (Gambar 3.5) : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5. 

Geometri Longsoran Bidang 
 

τ Wsin β 

Wcos β 

W 

H 

Ψ 
β 

A 
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FK 
penggerakgayaTotal
penahangayaTotal

  

FK      

pW
ptgWcA




sin
cos

  

   A
p

H
sin

   

 
 W

  s
fp

pfH





)90cos(sin
)sin(

2
1

2


  

Keterangan : 
FK = faktor keamanan 
C = kohesi 
A = luas permukaan 
bidang lumcur 
H = tinggi lereng 
Ψf = kemiringan lereng 
ΨP = kemiringan bidang 
luncur 
γs = densitas jenuh batuan 
 

Berdasarkan syarat terjadinya 
longsoran bidang maka dapat 
disimpulkan bahwa Lereng  tidak 
terjadi longsoran dikarenakan tidak 
memenuhi prinsip Ψf > ΨP > Φ 

 Ψf = 90 ̊ 
 ΨP = 26,43 ̊ 
 Φ  = 2,86 ̊ 

 
Dari hasil perhitungan telah 

didapat Faktor Keamanan dari 
rancangan jenjang yang akan dipakai 
dalam kegiatan penambangan. Faktor 
Keamanan yang dihasilkan adalah 
2,136 sehingga jenjang dapat 
dikatakan aman. 
Keterangan : 

 Faktor Keamanan>1 (Aman) 
 Faktor Keamanan=1 (Kritis) 
 Faktor Keamanan<1 (Tidak 

Aman) 

 
 

Sistem Klasifikasi Massa Batuan 

Massa batuan adalah suatu 
susunan blok-blok material batuan 
yang dipisahkan oleh bebagai tipe 
ketidakmenerusan geologis seperti 
kekar, sesar, bidang perlapisan, dan 
sebagainya. Kondisi tersebut sangat 
berpengaruh pada pekerjaan. Oleh 
karena itu, dalam rekayasa batuan, 
sifat-sifat teknis dari massa batuan 
maupun material batuan itu sendiri 
harus diperhitungkan.  

Suatu sistem klasifikasi massa 
batuan dalam aplikasinya untuk 
rekayasa batuan mempunyai tujuan 
untuk :  

1) Mengelompokkan jenis 
massa batuan berdasarkan 
kesamaan perilakunya 

2) Sebagai dasar untuk dapat 
memahami karakteistik 
tiap-tiap klas 

3) Memberikan data 
kuantitatif untuk 
rancangan rekayasa 
batuan 

4) Sebagai dasar yang 
diterima secara luas untuk 
komunikasidi antara para 
perancang dan ahli 
rekayasa batuan.  

Batuan breksi napalan di desa 
Jurangjero ini mempunyai klasifikasi 
massa batuan sebagai berikut :  

- RQD( % ) 
 RQD (Rock Quality 
Design) adalah 
modifikasi persentase 
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perolehan inti pemboran 
yang utuh dengan 
panjang 100 mm atau 
lebih. Palmstrom (1982) 
mengusulkan jika tidak 
tersedia inti, maka RQD 
dapat diperkirakan dari 
jumlah kekar-kekar 
(joints) per meter.  
Nilai RQD (%) dihitung 
dengan rumus : 
  RQD (%) = 
100e-0.1λ (0.1λ+1)  
Dengan : λ = jumlah 
kekar per meter, 
                     di lapangan 
terdapat 9 kekar setiap 
meternya. 

Dari data yang diperoleh maka 
didapatkan RQD = 77,20432 

- Spasi rekahan = 0,1m.  
- Kondisi rekahannya 

adalah agak kasar, 
pemisahan 1mm, dan 
dinding agak lapuk.  

- Air tanah pada kekar 
nilainya kering. 

 
Metode Empirik 

Metode empirik adalah metode 
rancangan berdasarkan analisis 
statistik, yaitu melalui pendekatan 
empirik dari banyak pekerjaan 
serupa sebelumnya. Pendekatan 
empirik yang paling baik ialah 
klasifikasi massa batuan, contohnya 
adalah Klasifikasi Rock Mass Rating 
dan Slope Mass Rating.  

Klasifikasi Rock Mass Rating 
(RMR = klasifikasi Geomekanika) 
dibuat pertama kali oleh Bieniawski 
(1973). Sistem klasifikasi ini telah 
dimodifikasi beberapa kali, terkhir 
pada tahun 1989. Modifikasi selalu 
dengan data yang baru agar dapat 
digunakan untuk berbagai 

kepentingan dan disesuaikan dengan 
standard internasional. 
 
Potensi Breksi Napalan 

Potensi breksi napalan sangat 
melimpah di lokasi penelitian dengan 
kedalaman beragam diberbagai titik 
sudut-sudut penelitian. Breksi 
napalan di daerah tersebut 
merupakan Breksi napalan yang 
memiliki kualitas baik untuk 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
maupun pemerintah daerah. 
Kebutuhan akan kehidupan 
masyarakat, pemanfaatan dan 
pengolahan breksi napalan dapat 
dipergunakan ataupun dijadikan 
hiasan taman, ornament dinding, 
patung-patung. Sehingga potensi 
breksi napalan dapat digali serta 
dkembangkan sebagaimana mestinya 
dan prosedural dengan baik pula. 
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Tabel 3.7 
Parameter Klasifikasi dan Pembobotannya dalam sistem RMR 

 

 

 

Parameter Selang Nilai 

 

 

1 

Kuat 

tekan 

batuan 

utuh 

 

PLI (Mpa) 

 

 

> 10 

 

 

4 - 10 

 

 

2 - 4 

 

 

1 - 2 

 

Untuk kuat tekan 

perlu UCS 

UCS (Mpa)  

> 250 

 

100 - 250 

 

50 - 100 

 

25 - 50 

5-

25 

1-5 <1 

Bobot 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD ( % ) 90- 100 75- 90 50 - 75 25 - 50 < 25 

Bobot 20 17 13 8 3 

3 Jarak Diskontinuiti (m) >2 0.6 - 2 0.2- 0.6 0.06 -0.2 <0.06 

Bobot 20 15 10 8 5 

4 

 

Kondisi diskontinuiti Sangat 

kasar, 

tdk 

menerus, 

tidak ada 

pemisaha

n, 

dinding 

batu 

tidak 

lapuk 

Agak 

kasar, 

pemisahan 

1 mm, 

dinding 

agak 

lapuk 

Agak 

kasar, 

pemisaha

n <1mm, 

dinding 

sangat 

lapuk 

Slickensid

ed/teba 

gouge 

<5mm, 

atau 

pemisahan 

1-5mm, 

menerus 

Gouge lunak, 

tebal >5mm, atau 

pemisahan >5mm, 

menerus 

Bobot 30 25 20 10 0 

 

 

5 

 

 

Air 

tanah 

pada 

kekar 

Aliran/10 m 

panjang tunnel 

(liter/menit) 

 

None 

 

< 10 

 

10- 25 

 

25- 125 

 

> 125 

Tek. Air pada 

kekar/Maks teg 

utama (Kpa) 

0 < 0.1 0.1–0.2 0.2 – 0.5 >0.5 

Kondisi Umum Kering Lembab Basah Menetes Mengalir 

Bobot 15 10 7 4 0 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan dari analisis data 
dan pembahasan dapat dihasilkan 
beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Breksi napalan di daerah 
jurangjero mempunyai 
kualitas bagus dimana lereng 
timur: termasuk kelas II 
dengan bobot nilai 62,65, 
deskripsi baik, kemantapan 
lereng dikatakan mantap dan 
lereng timur: termasuk kelas 
III dengan bobot nilai 56,35, 
deskripsi sedang, kemantapan 
lereng sebagian tidak mantap 
serta persebaran batuan 
breksi napalan bersifat 
homogen.     

2. Breksi napalan di daerah 
jurangjero mempunyai 
kualitas bagus dan berpotensi 
untuk dilakukan 
penambangan bahan galian C 
dengan luas area penelitian 
5,468 Ha, ketebalan cadangan 
± 30-70 m, volume  cadangan 
1.197.631,84 m3. 

3. Mendasarkan faktor geologi 
genesa batuan maka potensi 
breksi napalan di daerah 
jurangjero layak ditambang 
serta dimanfaatkan dan 
mendasarkan faktor geografi 
masih perlu perhatian terkait 
dampak berikutnya mengenai 
Hidrologi, Biogeografi, dan 
Antropogeografi. 

 
Saran 

  Berdasarkan hasil dan 
pembahasan adapun saran sebagai 
berikut: 

1. Penelitian selanjutnya, perlu 
lebih bisa menggali lebih luas 

wilayah potensi breksi 
napalan di daerah Kecamatan 
Ngawen. Sehingga dapat 
menjadi bagian rancangan 
devisa Kabupaten 
Gunungkidul. 

2. Penelitian selanjutnya, dapat 
mengkaji variabel-variabel 
geologi dan geografi lebih 
mendalam serta lebih 
kompleks dan spesifik lagi. 

3. Untuk kajian potensi breksi 
napalan lebih bisa 
dioptimalkan lagi dalam 
bidang-bidang yang terkait 
sehingga dapat 
menguntungkan masing-
masing pihak.  
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