
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Topografi karst adalah bentukan rupa bumi yang unik dengan 

kenampakan atau fenomena khas akibat proses pelarutan dan pengendapan 

kembali CaCO
3 

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).  
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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 napal yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut UU No. 4 

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Breksi Napalan 

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 di daerah tersebut sehingga dapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah sekitar baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Keberadaan breksi napalan 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. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS POTENSI BREKSI 

NAPALAN DUSUN WONOSARI DESA JURANGJERO KECAMATAN 

NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah nilai potensi breksi napalan daerah penelitian? 

2. Bagaimanakah kajian kelayakan potensi breksi napalan daerah penelitian? 

3. Bagaimanakah persebaran breksi napalan menurut faktor geologi dan 

faktor geografisnya? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui potensi breksi napalan secara kualitatif di daerah 

penelitian. 

2. Melakukan studi kelayakan potensi tambang di daerah penelitian 

sebagai pertimbangan kualitas bahan galian. 

3. Menganalisis perbedaan faktor geologi dan geografis kaitannya dengan 

potensi breksi napalan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : Sebagai 

sumbangan pemikiran terhadap adanya potensi breksi napalan yang bernilai 

ekonomi bagi masyarakat setempat maupun pemerintah daerah Gunungkidul.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Struktur Geologi 

 Menurut Bemmellen (1949), pada pertengahan kala Pleistoisen 

cekungan pengendapan Pegunungan Selatan mengalami pengangkatan 

membentuk Geantiklin Jawa. Selama pengangkatan Pegunungan Jiwo yang 
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merupakan sumbu Geantiklin akan mengalami sesar. Sesar yang terjadi 

berupa sesar normal dimana blok bagian utara dari Geantiklin meluncur 

turun ke arah utara yang terletak diantara Pegunungan Jiwo dan Pegunungan 

Selatan. Gawir Sesar Batur Agung merupakan Gawir Sesar yang terbentuk 

oleh sesar-sesar normal tersebut. 

 Sayap selatan dari Geantiklin yang tetap dalam keadaan semula 

tersesarkan oleh beberapa sesar berjenjang (tangga) dan membentuk blok-

blok sesar antitetik yaitu sesar dengan kemiringan yang berlawanan. Sesar-

sesar yang terbentuk kadang berkembang menjadi pelengseran di atas 

sedimen-sedimen lunak yang berumur Neogen. 

Pada kala Pleistosen atas, terjadi pelengseran blok lain dari sayap 

selatan Geantiklin yang merupakan batuan dasar dari Cekungan Wonosari. 

Blok ini bergerak ke arah utara dan menekan sisi utara dari pegunungan 

selatan yang mengakibatkan Gawir Sesar yang terdapat di sisi utara 

Pegunungan Selatan berubah menjadi Antiklin bersayap satu dengan 

perlapisan batuan relatif miring ke selatan sehingga mengakibatkan 

terbentuknya sesar-sesar mendatar berdimensi relatif kecil yang merupakan 

perkembangan dari kekar-kekar tarik akibat gaya tektonik sebelumnya. 

 

1.5.2 Geomorfologi 

 Daerah Kecamatan Ngawen memiliki Geomorfologi dengan 

termasuknya daerah tersebut ke dalam Satuan Dataran-Perbukitan 

Bergelombang Kuat. Berdasarkan relief dan genesanya Kabupaten 

Gunungkidul dibagi menjadi menjadi 3 satuan geomorfologi yaitu: 

a. Satuan Perbukitan Struktural 

Satuan ini menempati daerah seluas 20% terletak di Kecamatan 

Patuk dan sebagaian kecil di Kecamatan Playen. Sudut kelerengan di 

bagian utara antara 20o-70o. Morfologi ini dikontrol oleh struktur 

Geologi berupa yang membentuk Gawir Sesar yang menghadap 

relatif ke arah utara, selain dikontrol pula oleh kekar dan litologi 

yang relatif resisten berupa breksi andesit dengan variasi breksi 



 
 

5 
 

batuapung, batupasir tufan, batupasir dan tuff, sedang di bagian 

selatan sudut kelerengnya antara 10o-30o kenampakan bentang 

alamnya di pengaruh oleh litologi penyusun berupa batupasir tufan, 

batugamping, dan batupasir. 

b. Satuan Dataran-Perbukitan Bergelombang Kuat 

Satuan ini menempati daerah seluas 25% terletak di Kecamatan 

Playen, Kecamatan Paliyan bagian utara, sebagian Kecamatan 

Ngawen, dan Kecamatan Panggang bagian timur laut dengan sudut 

kelerengan 1o-20o. Morfologi relative datar terletak di Kecamatan 

Playen bagian timur yang dikontrol oleh struktur geologi berupa 

lipatan dan kekar dengan litologi penyusunnya berupa kalkarenit, 

kalsilutit, dan napal. Sedangkan morfologi bergelombang kuat 

terletak di Kecamatan Playen bagian utara dan barat, Kecamatan 

Ngawen bagian selatan, Kecamatan Paliyan bagian utara dan barat, 

Kecamatan Panggang bagian timur laut yang dikontrol oleh struktur 

geologi berupa lipatan dan kekar dengan litologi penyusunnya 

berupa Kalkarenit dan Napal. 

c. Satuan Perbukitan Karst 

Satuan ini terletak di bagian selatan yang memanjang relative barat 

ke timur di Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Panggang menempati 

55% keseluruhan daerah dengan sudut lereng 10o-35o. Morfologi 

memperlihatkan bukit-bukit kerucut yang lebih banyak di control 

oleh batugamping non klastik (terumbu) disbanding dengan control 

struktur geologi. 

 

1.5.3 Stratigrafi dan Fisiografi 

1.5.3.1 Stratigrafi 

 Daerah Kecamatan Ngawen termasuk kedalam Stratigrafi dengan 

keberadaan wilayah tersebut ke dalam Formasi Wonosari bagian utara. 

Stratigrafi Regional daerah penelitian berada pada daerah pegunungan 

selatan yang berumur diperkirakan berumur Tersier. Batuan tertua yang 
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tersingkap di Kabupaten Gunungkidul yang berumur Eosen akhir hingga 

miosen awal. Batuan penyusun dari batuan dasar ini adalah Formasi 

Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Mandalika, Formasi 

Semilir, Formasi Nglanggran, Formasi Sambipitu, Formasi Wuni, Formasi 

Oyo. Kemudian diatasnya diendapkan Formasi Wonosari, dan Formasi 

Kepek. Uraian formasi sebagai berikut: 

1. Formasi Gamping Wungkal 

Menempati bagian terkecil sebarannya dibagian Timur Laut dan 

daerah Inventarisasi. Batuan penyusunnya dibagian bawah napal 

pasiran dengan lensa batugamping, sedangkan bagian atasnya 

perselingan batupasir, batulanau, dan lensa batugamping. 

2. Formasi Mandalika 

Batuan pembentuknya umumnya leleran piroklastik yang 

diendapkan dilingkungan darat, dicirikan oleh lava andesit dan tuff 

dasit dengan retas diorit. Umur batuan tersebut diperkirakan 

Oligosen Akhir atau mungkin hingga Miosen Awal.  

3. Formasi Nglanggran 

Terdiri dari breksi gunung api, konglomerat dan lava andesit-basalt 

dan tuff. Batuan ini menempati bagian utara daerah Inventarisasi 

tersingkap di Sungai Dengkeng, Kecamatan NgliparSatuan ini tidak 

mengandung fosil, dan umurnya diduga akhir Miosen Awal hingga 

permulan Miosen Tengah. 

4. Formasi Semilir 

Tediri dari tuff, breksi batuapung dasitan, batupasir tuffaan dan 

serpih batuan ini menempati bagian utara dari bagian daerah 

inventarisasi. Formasi ini di bagian bawahnya mempunyai struktur 

sedimen berlapis baik, perairan, silangsiur berskala menengah dan 

permukaan erosi. Tahun 1928 disebutkan jika satuan ini jarang 

mengandung fosil dan beberapa jenis Foraminifera yang 

ditemukannya menunjukkan lingkungannya adalah laut. Pada tahun 

1975 ditemukan satuan yang berlokasi tipe di Gunung Semilir 
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(Pematang Baturagung) ini merupakan endapan turbidit yang 

terbentuk di lingkungan Bathial. 

5. Formasi Sambipitu 

Terdiri dari batupasir dan batulempung. Satuan ini menempati 

bagian utara. Satuan ini bagian bawahnya disusun oleh batupasir 

kasar tidak berlapis dan batupasir halus, secara setempat diselingi 

serpih, batulanau gampingan, lensa breksi andesit, klastika lempung 

dan fragmen karbon. Arus turbidit telah membentuk struktur 

sedimen perlapisan bersusun, perairan sejajar, dan gelembur 

gelombang. 

6. Formasi Wuni 

Terdiri dari agglomerat bersisipan batupasir tuffan dan batupasir 

kasar. Satuan ini menempati secara terisolasi di bagian selatan. 

Bagian bawah satuan ini disusun oleh breksi agglomerat, kayu dan 

bongkah terkersikan. 

7. Formasi Oyo 

Disusun oleh sedimen klasik gampingan terdiri dari batupasir 

gampingan, batugamping tuffaan, batugamping berlapis bersisipan 

napal dan tuff. Pengendapan batugamping ini berbarengan dengan 

aktifitas gunung api sehingga tuff mewarnai endapan ini. Semakin ke 

arah atas unsur material gunung api berkurang. 

8. Formasi Wonosari 

Disusun oleh batugamping baik batugamping berlapis maupun 

batugamping terumbu, batugamping napalan dan batugamping 

konglomeratan. Satuan ini juga terdapat batupasir tuffaan dan lanau. 

Formasi wonosari di bagian Selatan menempati perbukitan Karst 

dominannya disusun oleh batugamping terumbu yang bersifat pejal 

(bioherm) menunjukkan lingkungan pengendapannya relatif stabil 

sehingga terumbu batugamping tumbuh secara sempurna. 
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9. Formasi Kepek 

Penyusun utama Formasi Kepek adalah selang-seling antara 

lempung, napal pasiran dan batugamping berlapis .Formasi ini 

diendapkan dalam lingkungan laut dangkal terisolasi. 

10. Formasi Kebo-Butak 

Formasi Kebo-Butak berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, 

berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di 

Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. 

Formasi ini terusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, 

batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas 

berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian 

atasnya. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di 

bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara 

batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan 

sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan 

susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan 

sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk. 

Berdasarkan litologi secara regional daerah penelitian termasuk dalam 

formasi Wonosari yang membentuk morfologi karst, terdiri dari 

batugamping terumbu, batukapur, batuandesit dan breksi napalan. Formasi 

Wonosari ini berumur Miosen Tengah – Atas. 
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  Gambar 1.1 Stratigrafi Pegunungan Selatan 

1.5.3.2 Fisiografi 

 Berdasarkan fisiografi regional, kondisi geomorfologi daerah 

penelitian berada di zona pegunungan selatan Jawa Tengah-Jawa Timur 

(Van Bemmellen, 1949). Pegunungan ini menurut Van Bemmellan dibagi 

menjadi tiga sub zona, yaitu: 

a. Zona Utara, disebut Zona Baturagung dengan ketinggian 200-700 m 

diatas permukaan laut, meliputi Kecamatan Patuk, Nglipar, 

Gendangsari, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. 

b. Zona Tengah, disebut Zona Ledoksari dengan ketinggian 150-200 m 

diatas permukaan laut meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, 

Karangmojo, Pojong bagian tengah dan Semanu bagian utara. 

c. Zona Selatan, disebut Zona Gunung Seribu dengan ketinggian 100-

300 m diatas permukaan laut, meliputi Kecamatan Pangang, Paliyan, 
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Tepus Saptosari, Rongkop, Semanu bagian selatan dan Pojong 

bagian selatan. 

Sub zona Gunungsewu merupakan perbukitan karst berporos relatif 

barat-timur, dengan beda ketinggian 10-100 m. Bukit-bukit kapur 

yang berjajar di dalamnya berdiameter 50-300 m. Meskipun luas 

keseluruhannya lebih kurang 1.485 km2, area Gunungkidul yang 

berada di daerah karst hanya kurang lebih 800 km2 (sisi selatan), 

terdiri dari kurang lebih 45.000 bukit besar dan kecil. 

 Topografi di Desa Jurangjero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 

Gunungkidul berada dicekungan yang diapit oleh dua perbukitan dengan 

ketinggian rata-rata 60 hingga 150 meter dan Elevasi daerah ini sekitar 360 

mdpal. Daerah ini termasuk di dalam kawasan Karst Pegunungan Sewu 

yang merupakan bagian dari Formasi Wonosari. 

 Geomorfologi yang dapat ditemukan pada kawasan Formasi 

Wonosari yakni lembah, gua berstalaktit dan stalagmite, sungai bawah 

tanah, doline, dan uvala. Ciri perbukitan pada kawasan tersebut yakni lereng 

terjal, berbatu, dan memiliki kemiringan 15%, berbentuk kerucut, puncak 

membulat, dan lapisan tanah penutup yang tipis. 

 Sumber air masyarakat setempat berasal dari mata air yang 

bersumber dari hujan dan sungai dimana sumber air ini akan mengering 

pada musim kemarau. Pola pengeringan air dialirkan melalui parit yang 

dialirkan kesungai.Pada musim kemarau masyarakat mengalami kekeringan 

dimana sumber mata air mengering sehingga masyarakat mencari air keatas 

bukit yang jaraknya ± 2 km, hal ini disebabkan sumber mata air bawah 

tanah mengering akibat gempa bumi tahun 2006, yang menyebabkan 

pergeseran lapisan aquifer sehingga aliran air bawah tanah tertutup. 

 

1.5.4 Keadaan Endapan Breksi Napalan 

1.5.4.1 Bentuk Endapan  

 Breksi adalah batuan sedimen yang tersusun dari fragmen-fragmen 

(pecahan-pecahan) batuan yang ujungnya (bersudut) runcing dan telah 
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tersedimentasi (terekat) oleh material-material batuan yang lebih halus 

(biasanya mengandung kalsium karbonat dan silikat). Napal adalah batuan 

sedimen yang dibentuk oleh lempung dan gamping. Napal awalnya 

merupakan istilah lama secara bebas diterapkan untuk berbagai bahan, yang 

sebagian besar terjadi secara bebas, deposito membumi yang terdiri 

terutama dari campuran tanah liat dan intim kalsium karbonat, yang 

terbentuk di bawah kondisi air tawar, khusus zat yang mengandung tanah 

liat membumi 35-65% dan 65-35% karbonat. 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya endapan 

breksi napalan diantaranya adalah : 

a. Terdapatnya batuan yang menjadi sumber  

b. Iklim tropika lembab,sehingga pelapukan kimiawi berjalan lebih 

intensif/dominan 

c. Mempunyai relief rendah,sehingga residu yang tertinggal tidak 

terkikis lagi 

d. Media transportasi tidak  terlalu capat,sehingga dibutuhkan daerah 

yang landai 

e. Wilayah dimana akumulasi terjadi stabil,sehingga proses akumulasi 

tidak terganggu 

 

1.5.4.2 Sifat dan Kualitas Endapan 

 Dari pengujian Petrografis didapat hasil tentang sifat dan kualitas 

endapan. Sayatan tipis batuan piroklastik (lapuk), berwarna abu-abu, tekstur 

klastik dengan butiran berukuran 0,05–25,5 mm, terdiri dari lithic, 

feldspar,piroksen dan mineral opak, bentuk menyudut tanggung,  butiran  

tertanam dalam matriks gelas. 

 Breksi Napalan memiliki komposisi mineral antara lain : 

a. Lithic (60%), abu-abu, kecoklatan, didominasi oleh pecahan 

batuan piroklastik (pumice) dan batuan beku (andesit dan basalt), 

dengan ukuran butir 0,3-25,5 mm, bentuk menyudut tanggung. 
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b. Feldspar (15%), putih, relief rendah, indeks bias n>nKb, berukuran 

0,1–0,25mm, bentuk menyudut tanggung, berupa ortoklas. 

c. Piroksen (2%), kekuningan-hijau pucat, relief tinggi, pleokroisme    

lemah, bentuk subhedral- anhedral, ukuran 0,05-0,35mm, 

d. Mineral opak (3%), hitam, kedap cahaya, relief sangat tinggi, 

berukuran 0,05–0,15mm, bentuk menyudut tanggung, hadir 

setempat– setempat dalam sayatan. 

e. Gelas (20%), tidak berwarna, pengamatan dengan menggunakan 

nikol silang menjadi gelap, sebagian besar telah terubah menjadi 

mineral lempung. 

 
          
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1.2 Sayatan Breksi Napalan 

  

1.5.5 Interpretasi Geologi 

 Ada 4 unsur dasar interpretasi geologi meliputi: relief, pola 

penyaluran, tetumbuhan, dan budaya (Soetoto, 1987). 

a. Relief 

 Relief yaitu beda tinggi suatu tempat dengan tempat yang lain dan 

curam landainya lereng-lereng yang ada. Dalam pengertian relief harus ada 

lekukan dan timbunan. Relief mencerminkan daya tahan (resistance) batuan 

Lithik (beku basalt) 

Lithik 
(pumis) 

Feldspar 

Piroksen 

Lithik (beku andesit) 

Lithik 
(pumis) 
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terhadap tenaga eksogen. Relief tinggi, menunjukkan bahwa batuan 

mempunyai daya tahan yang bervariasi dalam suatu satuan batuan. Tetapi 

dibandingkan dengan satuan batuan lain yang berelief lebih rendah, batuan 

ini mempunyai daya tahan yang lebih tinggi. Adapun macam-macam batuan 

yang memilki relief yang tinggi dan rendah seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

 Batuan yang sama dapat memiliki relief yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan oleh kedudukannya yang berbeda terhadap level dasar erosi. 

Relief dipengaruhi pula oleh iklim. 

 

      Tabel 1.1 Beberapa batuan dan reliefnya 

Batuan berelief tinggi Batuan berelief rendah 

Konglomerat 

Breksi 

Aglomerat 

Breksi vulkanik 

Batuan beku Intrusif 

Batuan metamorfik 

Batugamping 

Batupasir 

Batulempung 

Serpih 

Batulanau 

Tuf 

Napal 

         Sumber : Soetoto 1987 

 

b. Pola Penyaluran (Drainage Pattern) 

 Pola penyaluran kerap kali memberikan keterangan mengenai 

macam tanah, batuan induk dan struktur geologi. 

c. Tetumbuhan 

 Tetumbuhan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan 

geologi daerah yang bersangkutan. Misalnya saja pohon jati tumbuh subur 

di daerah batugamping, pohon karet tumbuh subur di daerah vulkanik, padi 

ditanam di dataran aluvial, dataran kaki gunungapi dan tanah sisa, dan lain 

sebagainya. Kelebatan tetumbuhan yang berbeda dan persebarannya yang 
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berbeda, belum tentu litologinya berbeda, karena batuan yang berbeda dapat 

menghasilkan tanah dengan unsur kimia yang sama. Untuk interpretasi 

litologi, relief lebih menentukan.   

d. Kebudayaan 

 Kebudayaan dapat dipakai untuk interpretasi geologi misalnya sawah 

biasa diolah di dataran aluvial, residual soil, dan dataran kaki gunungapi, 

waduk biasa dibangun di daerah yang berbatuan tidak lulus air dan memiliki 

bentuklahan yang memungkinkan untuk itu, permukiman biasanya 

berkembang di daerah yang mengandung air cukup, misalnya di tepi-tepi 

sungai, di daerah yang banyak mata air dan berair tanah dangkal. 

 

1.5.6 Sumber Daya dan Cadangan 

 Sumber daya adalah jumlah bahan galian breksi napalan 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 breksi napalan yang akan ditambang setelah 

memasukan faktor sudut kemiringan lereng akhir. 

 

1.5.7 Bahan Galian 

 Menurut undang-undang RI No 11 tahun 1967, bahan galian 

merupakan unsur-unsur dan senyawa kimia antara lain minyak bumi gas 

alam (CxHy). Bahan galian yang berupa mineral antara lain adalah Kuarsa 

(SiO2), Kalsit (CaCO3), Ilimenit (FeTiO3), Cinabar (HgS) dan Kuprit 

(Cu2O), Granit, dan andesit. Sedangkan batugamping adalah bahan galian 

yang berupa batuan. Bahan-bahan galian yang mengandung logam 

biasannya berupa bijih.  Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 27 
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tahun 1980 dijelaskan mengenai penggolongan bahan galian. Dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut sumberdaya mineral di Indonesia dibagi 3 

golongan yaitu golongan A (strategis), golongan B (vital), dan golongan C 

(tidak termasuk golongan A maupun golongan B). Seperti terlihat pada 

Tabel 1.2. Bahan galian golongan A (strategis) adalah bahan galian yang 

dinilai strategis bagi ketahanan dan kemanan terhadap perekonomian negara 

seperti timah, nikel, minyak, gas bumi, dan lainnya. Bahan golongan B 

(vital) adalah bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak seperti 

tembaga, emas, perak, bouksit, dan lainnya. Sedangkan bahan galian 

golongan C bahan galian yang penambangannya mudah dilakuakan dan 

tidak memerlukan teknologi yang tinggi, karena jenis bahan galian golongan 

ini biasanya terdapat di permukaan bumi dan pemasarannya mudah 

dilakukan serta biasanya diusahakan secara tambang rakyat. Jenis bahan 

galian golongan C pada umumnya berasosiasi dengan jenis bahan batuan 

tertentu, selain itu seringkali bahan galian golongan C memperlihatkan 

karakteristik tertentu dalam hal morfologi sebagai akibat perbedaan fisik, 

perbedaan proes pembentukan/ pengendapannya. Sebagai contoh tanah liat 

dan pasir, karena sifat fisiknya yang sangat lunak maka bahan galian ini 

terakumulasi pada tempat yang relatif rendah, pada umumnya membentuk 

morfologi yang datar. Sedangkan bahan galian berupa intrusi andesit karena 

sifatnya yang keras dan resisten bahan galian umumnya membentuk 

morfologi yang tinggi dan terjal. Dengan demikian untuk mengkaji potensi 

bahan galian golongan C maka terlebih dahulu harus diketahui aspek-aspek 

geologinya seperti proses pembentukan, asosiasi mineral/ batuan dan 

kondisi lingkungan. 
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Tabel 1.2 Penggolongan bahan galian 

GOLONGAN A GOLONGAN B GOLONGAN C 

Minyak Bumi 

Bitumen cair 

Bitumen padat 

Lilin bumi 

Gas bumi 

Aspal 

Antrasit 

Batubara muda 

Uranium 

Radium 

Bahan radioaktif 
lain 

Nikel 

Kobal 

Timah 

Besi 

Mangan 

Molibden 

Krom 

Wolfram 

Vanadium 

Titan 

Tembaga 

Timbal 

Seng 

Bismuth 

Yttrium 

Ruthenium 

Logam 
langka 

Berrilium 

Kriolit 

Emas 

Platina 

Perak 

Air raksa 

Intan 

Arsen 

Antimony 

Gambut 

Klor 

Belerang 

Barit 

Yodium 

Korundium 

Zircon 

Kristal 

Kuarsa 

Fluorspar 

Nitrat 

Fosfat 

Garan batu 

Asbes 

Talk 

Mika 

Granit 

Magnesit 

Jarosit 

Leucit 

Tawas 

Oker 

Batu permata 

Pasir kuarsa 

Kaolin 

Feldspar 

Gips 

Bentonit 

Batu apung 

Tras 

Kalsit 

Perlit 

Tanah 
diatome 

Tanah serap 

Marner 

Batu tulis 

Batu kapur 

Dolomite 

Andesit 

Basal 

Obsidian 

Sumber : Peraturan Pemerintah. No. 27 tahun 1980 

  

1.5.8 Geoteknik 

 Geoteknik adalah bidang kajian rekayasa kebumian yang 

berkonsentrasi pada aplikasi teknologi teknik sipil untuk kontruksi yang 

melibatkan material alam yang terdapat pada atau dekat dengan permukaan 

bumi. Geoteknik tambang merupakan aplikasi dari rekayasa geoteknik pada 

kegiatan tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Aplikasi geoteknik 

melibatkan disiplin ilmu Mekanika Tanah, Mekanika Batuan, Geologi, dan 

Hidrologi. Melalui geoteknik tambang diharapkan rancangan suatu tambang 
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baik tambang terbuka maupun tambang bawah tanah perlu dilakukan 

analisis terhadap kestabilan yang terjadi karena proses penggalian dan 

penimbunan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap rancangan 

yang aman dan ekonomis. 

 Kegiatan penambangan baik di permukaan maupun di bawah tanah 

acapkali dihadapkan pada problem-problem stabilitas struktur dan 

infrastruktur tambang yang kalau dirunut akan bersumber pada problem 

geoteknik. Sebagian problem tersebut seharusnya tidak perlu terjadi 

seandainya dari awal telah dilakukan penyelidikan geoteknik secara teliti, 

tetapi sebagian lainnya memang berkembang belakangan setelah proses 

konstruksi selesai karena tidak atau kurang terpantau. Beberapa contoh 

problem geoteknik yang dikemukakan pada tambang terbuka diantaranya 

adalah:  

- Lereng penambangan runtuh (produksi terganggu/terhenti, 

kemungkinan ada korban) 

- Jalan tambang longsor (pengangkutan terganggu/terhenti, produksi 

terganggu) 

- Gangguan air tambang (penggalian terganggu) 

 Data geoteknik utama yang diperlukan untuk perancangan tambang 

terbuka meliputi : 

- Sifat fisik (bobot isi, berat jenis, kadar air, porositas, void ratio, batas 

Atterberg kadang-kadang diperlukan untuk material tanah) 

- Parameter kekuatan geser (kuat geser, kohesi, sudut geser dalam) 

- Daya dukung/Californian Bearing Ratio : untuk rancangan pondasi, 

jalan angkut. 

 Parameter geoteknik di atas diperoleh melalui penyelidikan baik di 

lapangan maupun di laboratorium. 

 Tujuan dalam perancangan geoteknik tambang adalah bahwa dalam 

merancang suatu tambang baik tambang terbuka perlu dilakukan analisis 

terhadap kestabilan yang terjadi karena proses penggalian atau  penimbunan, 
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sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap rancangan yang aman dan 

ekonomis. 

 

1.6 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengetahui 

sesuatu, oleh karena itu dalam penelitian harus diadakan telaah terhadap 

beberapa hasil penelitian terdahulu. Telaah tersebut diperlukan untuk 

menunjang dan mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. 

Aditya Saputra (2009), melakukan penelitian dengan judul “Kajian 

Potensi Breksi Batuapung di DAS Pesing Kecamatan Pleret Bantul”. Tujuan 

penelitiannya adalah 1) Mengetahui sebaran bahan galian golongan C 

khususnya breksi batuapung di daerah penelitian 2) Menghitung potensi bahan 

galian golongan C khususnya breksi batuapung dengan menggunakan model 

permukaan digital (Digital Elevation Model/ DEM). Metode yang digunakan 

adalah interpretasi visual, Digital Elevation Model (DEM) analisis 

laboratorium, dan pengkajian lapangan. Hasil dari penelitiannya adalah agihan 

breksi batuapung, serta potensi baik kualitas dan kuantitas bahan galian 

tersebut. 

Dwi Riyadi (2010), melakukan penelitian dengan judul “Analisa 

Potensi Batugamping Untuk Perencanaan Penambangan di Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Gunungkidul”. Tujuan penelitiannya adalah 1) 

Memberikan gambaran kepada instansi terkait, tentang tahapan-tahapan 

kegiatan yang telah dilakukan dalam proyek penambangan Batugamping 

tersebut. 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam menilai layak atau tidaknya 

usaha penambangan Batugamping yang diajukan atas daerah seluas  30 Ha, 

yang merupakan konsesi IUP. Metode yang digunakan adalah survei dan 

analisis uji laboratorium. Hasil dari penelitiannya adalah Informasi kualitas 

Batugamping layak eksplorasi dan eksploitasi. 
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Tabel 1.3 Perbandingan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan  

No Peneliti Tahun Penelitian Tujuan Metode Hasil 

1 Aditya 
Saputra 

2009 Kajian Potensi 
Breksi Batuapung 
di DAS Pesing 
Kecamatan Pleret 
Bantul 

1)Mengetahui sebaran 
bahan galian golongan 
C khususnya breksi 
batuapung di daerah 
penelitian 2) 
Menghitung potensi 
bahan galian golongan 
C khususnya breksi 
batuapung dengan 
menggunakan model 
permukaan digital 
(DEM). 

Interpretasi 
visual, Digital 
Elevation 
Model (DEM) 
analisis 
laboratorium, 
dan 
pengkajian 
lapangan.  

Agihan breksi 
batuapung, serta 
potensi baik kualitas 
dan kuantitas bahan 
galian tersebut. 

2 Dwi Riyadi 2010 Analisa Potensi 
Batugamping 
Untuk 
Perencanaan 
Penambangan di 
Kecamatan 
Purwosari 
Kabupaten 
Gunungkidul 

1) Memberikan 
gambaran kepada 
instansi terkait, tentang 
tahapan-tahapan 
kegiatan yang telah 
dilakukan dalam 
proyek penambangan 
Batugamping tersebut. 
2) Menjadi bahan 
pertimbangan dalam 
menilai layak atau 
tidaknya usaha 
penambangan 
Batugamping yang 
diajukan atas daerah 
seluas  30 Ha, yang 
merupakan konsesi IUP  

Survei, 
Analisis uji 
laboratorium 

Informasi kualitas 
Batugamping layak 
eksplorasi dan 
eksploitasi  

3 Seflin 
Marinda 
Lesmana 

2012 Analisis Potensi 
Breksi Napalan 
Dusun Wonosari 
Desa Jurangjero 
Kecamatan 
Ngawen 
Kabupaten 
Gunungkidul 

1)Mengetahui potensi 
breksi napalan secara 
kuanlitatif di daerah 
penelitian. 
2)Melakukan studi 
kelayakan potensi 
tambang di daerah 
penelitian sebagai 
bahan pertimbangan 
kualitas bahan galian. 
3)Menganalisis 
perbedaan faktor 
geologi dan geografis 
kaitannya dengan 
potensi breksi napalan. 

Survei, 
Pengambilan 
sample 
Purposive 
Sampling, uji 
laboratorium, 
pengukuran 
data lapangan. 

Luasan area potensi 
breksi napalan, 
mengetahui 
cadangan endapan, 
dan menilai kualitas 
dan kuantitas 
cadangan. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Bahan galian dalam hal ini napal merupakan sumberdaya alam yang 

tidak terbaharui, dimana proses pembentukannya memakan waktu yang relatif 

lama. Sementara itu kebutuhan akan bahan galian ini terus meningkat seiring 

dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini akan memicu 

meningkatnya kebutuhan akan papan/ permukiman yang pada akhirnya 

peningkatan permukiman ini akan berimbas kepada kebutuhan bahan galian 

napal untuk bahan hiasan taman, ornament dinding, serta patung bahan napal. 

Dengan demikian dibutuhkan suatu informasi yang manyangkut kuantitas dan 

kualitas dari bahan galian tersebut. Selain sebagai saran promosi, informasi 

tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan yang 

menyangkut sektor tersebut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat 

kegiatan pertambangan. 

Keberadaan wilayah-wilayah atau daerah potensi bahan galian 

tambang diyakini juga dapat mempengaruhi perubahan pola mata pencaharian 

masyarakat sekitarnya dari tradisional (sebagai petani, pedagang dan pekerja 

serabutan) menjadi pelaku-pelaku usaha pertambangan independent. 

Keberadaan daearah potensi sebagai awal kajian penambangan diyakini 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap munculnya tambang–tambang 

di daerah penelitian. Hingga saat kegiatan pemantauan konservasi berjalan 

terinventarisasi bahwa usaha pertambangan jenis ini menunjukkan 

peningkatan kuantitas, menciptakan produksi bahan galian yang cukup 

signifikan dan memicu munculnya pabrik-pabrik skala kecil untuk 

menghasilkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat. 

Dampak positif dari informasi adanya potensi tambang napal adalah 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan dampak negatif dari 

adanya pembukaan tambang baru nantinya adalah terjadinya degradasi 

lingkungan yang dikarenakan pembukaan tambang yang tanpa adanya 

reklamasi tambang tersebut. Pada daerah penelitian degradasi lingkungan 

berupa perubahan kondisi fisik lingkungan yang semula merupakan hutan dan 
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area lahan tergarap mengalami perubahan bentuk topografi alami bekas 

penambangan. Penduduk setempat banyak yang belum mengetahui adanya 

potensi napal dalam cebakan dusun wonosari. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram alir penelitian di bawah ini. (Gambar 1.3) 
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Gambar 1.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2012 

Dipetakan 
( Peta Luasan Area Potensi 
Breksi Napalan ) 
 

Hasil Analisis Potensi 
Breksi Napalan 
 

Hasil 

Geoteknik 
 

Kemiringan 
Lereng 
 

Geologi 
Struktur 
 

Pemetaan 
Geologi 
 

Pengambilan 
Sampel 
 

Nilai Potensi 
 

Uji 
Laboratorium 
 

Tidak Layak 
 

Layak 
 

Arsip 

Analisis 
Data 

Proses 

Persebaran Formasi Batuan 
 

Cek Lapangan 
 

Identifikasi 
Data 

Peta Topografi Gunungkidul 
1 : 25.000 
 

Peta Geologi Gunungkidul 
1 : 25.000 
 

Input Data 

Ket: 
 
 : Cara Kerja 
 
 : Alur Pemikiran 
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1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 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 (dip 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. 

 

1.8.2 Metode Empirik 

 Metode empirik adalah metode rancangan berdasarkan analisis 

statistik, yaitu melalui pendekatan empirik dari banyak pekerjaan serupa 

sebelumnya. Pendekatan empirik 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.  

 Klasifikasi massa batuan Rock Mass Rating menggunakan 6 

parameter berikut ini : 

(1) Kuat tekan uniaksial dari material batuan 

(2) Rock quality design (RQD) 

(3) Spasi ketidak-menerusan 
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(4) Kondisi rekahan, meliputi : kekasaran (roughness), lebar celah 

(aperture) dan ketebalan bahan pemisah/pengisi celah (width 

filled/gouge),tingkat pelapukan (weathered) dan kemenerusan 

kekar/terminasi (extension). 

(5) Kondisi air tanah 

(6) Orientasi ketidak-menerusan 

 Parameter keenam (orientasi ketidak-menerusan) pemakaian dan 

penerapannya disesuaikan dengan penggunaan RMR untuk rekayasa batuan. 

Terkait dengan materi yang dibahas, yaitu lereng, maka parameter ke enam 

tersebutdisesuaikan untuk keperluan analisis kestabilan lereng seperti yang 

dikemukakan oleh Romana (1985).  

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 

pemisah

an, 

dinding 

Agak 

kasar, 

pemisaha

n 1 mm, 

dinding 

agak 

lapuk 

Agak 

kasar, 

pemisah

an 

<1mm, 

dinding 

sangat 

lapuk 

Slickensi

ded/teba 

gouge 

<5mm, 

atau 

pemisaha

n 1-5mm, 

menerus 

Gouge lunak, 

tebal >5mm, atau 

pemisahan 

>5mm, menerus 
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 Klasifikasi Slope Mass Rating (SMR) dibuat oleh Romana (1985). 

SMR adalah merupakan modifikasi Rock Mass Rating (RMR) yang 

tujuannya untuk menyertakan bobot pengatur orientasi kekar sebagai factor 

koreksi (F) terhadap RMR. Faktor koreksi dimaksud terdiri dari 3 (tiga) 

macam yang diidentifikasi menjadi F1, F2 dan F3 (tabel 1.5). 

 Selain itu untuk melihat potensi kelongsoran terhadap kemantapan 

lereng. Romana menekankan diskripsi detail karakteristik struktur geologi, 

terutama kekar. Dengan demikian, parameter Slope Mass Rating (SMR) 

selengkapnya adalah meliputi :  

1. Rock Mass Rating (RMR), yaitu: bobot massa batuan (bobot total 

RMR). 

2. Orientasi (Dip dan Dip Direction) bidang lemah atau kekar. 

3. Orientasi (Dip dan Dip Direction) jenjang/lereng. 

4. Metode penggalian yang digunakan dalam pembentukan lereng. 

batu 

tidak 

lapuk 

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 

menguntung
kan 

Menguntungkan Sedan
g 

Tidak 
menguntungkan 

Sangat Tidak 
menguntung

kan 
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/mu
dah 
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 
  

  Untuk memperoleh “Bobot Total SMR” (yang mencerminkan 

tingkat kemantapan lereng), didefinisikan dalam persamaan umum sebagai 

berikut : 

SMR = RMR + (F1 x F2 x F3) + F4 

Keterangan: 
 
RMR   = Bobot Rock Mass Rating (Bobot Total RMR) 
F1, F2 dan F3= Bobot Kriteria Faktor Koreksi yang dihitung berdasarkan 

paralelisme antara orientasi lereng dengan orientasi kekar.  
F4  = bobot pengatur metode penggalian, diberikan/ditetapkan      

(Romana, 1985, 1991).  
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 Adapun klasifikasi slope mass rating (SMR) untuk menentukan 

tingkat kemantapan lereng dan kelongsorannya, seperti yang terlihat di tabel 

1.6 

Tabel 1.6 

Slope Mass Rating (ROMANA, 1985, 1991) 

Nomor Kelas I II III IV V 

Bobot Massa 

Jenjang (SMR) 

81 - 100 61 - 80 41 - 60 21 - 60 0 – 20 

Diskripsi Sangat baik Baik Sedang Buruk Sangat buruk 

Kemantapan 

Lereng/Jenjang 

Sangat 

mantap 

Mantap Sebagian 

tidak 

mantap 

Tidak 

mantap 

Sangat tidak 

mantap 

Kelongsoran None Berupa 

Blok 

Dikontrol 

oleh adanya 

kekar 

Bidang atau 

Baji 

Bidang atau 

seperti 

keruntuhan 

material 

lepas 

 

1.8.3 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. 

 

1.8.4 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: 

a. Data Primer 

 Peta Geologi Kabupaten Gunungkidul 

 Peta Rupa Bumi Indonesia Digital 
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 Data Geoteknik 

b. Data Sekunder 

 Data curah hujan 

 Data penduduk 

 Data persebaran flora fauna local 

 

 Adapun cara pengumpulan data, yaitu: 

a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data 

sekunder dari instansi-instansi terkait dan dilakukan dengan 

menggunakan literature yang sudah ada dalam kepustakaan yang 

berkaitan dengan penelitian yang dikaji. 

b. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan 

dalam rangka cek lapangan terhadap objek yang dikaji atau 

diteliti yaitu suatu area serta menganalisis peta geologi 

berdasarkan pola persebaran formasi batuan. Kegiatan ini 

bermaksud untuk melihat keadaan kenampakan batuan 

permukaan. 

 

1.8.5 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian merupakan tindakan operasional untuk mencapai 

tujuan penelitian. Teknik penelitian meliputi tahap persiapan, interpretasi, 

survey dan cek lapangan, analisa laboratorium, pengolahan data, dan analisa 

data. Tahap persiapan meliputi: 

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal 

tentang penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan 

analisis maupun kajian potensi sumberdaya alam. 

2. Menyiapkan Peta Geologi persebaran formasi batuan, Peta Rupa 

Bumi Indonesia dan peta-peta pendukung lainnya. 

3. Penentuan lokasi atau daerah sampel penelitian. 
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1.9 Batasan Operasional 

a. Napal (marl) adalah Batuan sedimen yang dibentuk oleh lempung dan 

gamping. 

b. Peta Geologi (geologic map) adalah Peta yang menggambarkan 

penyebaran satuan batuan di suatu daerah beserta batas-batasnya serta 

unsur struktur geologi dengan simbol, pola, atau warna tertentu. 

c. Stratigrafi (stratigraphy) adalah Cabang ilmu geologi yang 

mempelajari rangkaian, susunan, distribusi, kronologi, klasifikasi, 

korelasi, dan hubungan antar-lapisan batuan terutama batuan sedimen. 

d. Studi kelayakan (feasibility study) adalah Kegiatan untuk menghitung 

dan mempertimbangkannya suatu endapan bahan galian ditambang 

dan/atau diusahakan secara menguntungkan. 

e. Geologi struktur (structural geology) adalah Cabang geologi yang 

mempelajari bentuk, susunan, dan struktur batuan. 

f.   Geoteknik adalah Bidang kajian rekayasa kebumian yang berkonsentrasi 

pada aplikasi teknologi yang melibatkan material alam yang terdapat pada 

atau dekat permukaan bumi. 

g. Relief adalah beda tinggi suatu tempat dengan tempat yang lain dan 

curam landainya lereng-lereng yang ada.  

h. Dip adalah Sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring 

yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan di ukur tegak lurus 

dengan strike. 

i.     Strike adalah Suatu arah ditunjukkan dari suatu gejala geologi yang 

besarnya diukur searah dengan jarum jam. 

j.     Dip Direction adalah Besar arah Strike ditambah 90o 

 

  

 


