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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

Pegunungan selatan adalah pegunungan yang terletak pada bagian Selatan 

Jawa Tengah, mulai dari bagian Tenggara dari Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, memanjang kearah timur sepanjang pantai Jawa Timur. 

Secara morfologi daerah pegunungan Selatan merupakan pegunungan 

yang dapat dibedakan menjadi 3 satuan morfologi utama, yaitu: 

1. Satuan Morfologi Perbukitan Berelief Sedang sampai Curam. 

Yaitu daearah yang diatempati oleh batau pasir dan breksi vulkanik dan 

batuan beku dan formasi semilir, Nganggran atau Wunidan Besole. Daerah 

ini terdapat mulai dari daerah Imogiri di bagian barat, memanjang ke Utara 

hingga Prambanan, membelok ketimur  (pegunungan Baturagung) dan terus 

kearah timur melewati perbukitan Panggung, Plopoh, Kambangan hingga di 

kawasan yang terpotong oleh jalan raya antara Pacitan-Slangguh. 

2. Satuan Dataran Tinggi 

 Terdapat didaerah Gading-wonosaren-Playen hingga Semanu. Daerah ini 

rata-rata berketinggian       m diatas permukaan laut dengan topografi yang 

hamper rata pada umumnya ditempati pada batu gamping. 

3. Satuan perbukitan Kerucut 

 Meliputi daerah dari sebelah timur Parangtritis memanjang ketimur 

melewati daerah Baron, sedang terus kearah timur melewati Punung hingga 

kedaerah sekitar Pacitan. Daerah ini tersusun oleh bukit-bukit kecil 

berbentuk kerucut, tersusun oleh batu gamping, baik batu gamping terumbu 

ataupun batu gamping klasik yang lain. 

 

B. FISIOGRAFI REGIONAL 

1. Menurut Panne Kock (1949 ) 

Pulau Jawa di bagi menjadi 3 zone yaitu zone Selatan, zone Tengah, dan 

zone Utara. 
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Zone Selatan 

Zone Selatan merupakan pegunungan dimana pada bagian atasnya 

berbentuk sebuah panelpin juga merupakan relief dengan kemiringan yang 

cukup tajam banyak didominasi batuan gamping yang terdiri dari formasi 

Wonosari, Kepek, Oyo.  Pada Zone Selatan banyak dijumpai conicell hill yang 

diikuti dengan sungai-sungai bawah tanah akibat dari retakan–retakan yang 

terdapat pada bagian atas kemudian air menuju kebawah tanah ,peristiwa ini 

terjadi pada bentang alam karst dan pada lereng akan banyak dijumpai mata air 

yang bersumber dari atas melalui retakan –retakan yang terbentuk. Dengan 

banyaknya conicell hill pada zone selatan akibat dari proses pengangkatan dan 

penurunan sehingga menimbulkan patahan-patahan sehinga dapat terlihat 

susunan batuan yang berselang seling  antara batuan vulkanik dengan batuan 

gamping dan batuan gamping berada pada bagian di atas yang memiliki 

ketebalan 100-400 m yang membentuk bentang alam karst yang sering kita 

jumpai pada formasi Wonosari.  

Untuk penggunaan lahan pada zone Selatan kurang cocok untuk lahan 

pertanian karena kondisi tanah yang kurang subur sekaligus terbatasnya air 

tanah karena air tanah permukaan sangat dalam. Keadaan laut yang sangat luas 

memungkinan untuk terjadi bencana air laut pasan dan angin ribut sering 

terjadi karena pengaruh angin yang mempunyai kecepatan tinggi di zone 

selatan juga tidak lepas dari bahaya tsunami karena merupakan jalur pertemuan 

dari lempeng Samudra Hindia sehingga rawan terjadi gempa yang diikuti 

dengan gelombang tsunami. Banyaknya perbukitan juga memungkinkan 

terjadinya longsor. 

 

Zone Tengah 

Di cirikan dengan daerah depresi atau daerah rendah. Daerah rendah ini di 

tumbuhi gunung, sehingga batuan yang di hasilkan adalah batuan vulkanik, 

maka berupa depresi vulkanik. Pada dataran, yaitu merupakan gunung – 

gunung api ; Merapi, Lawu, Merbabu, Sumbing. Daerah antara gunung tersebut 

didominasi oleh endapan – endapan hasil vulkanik. Zone Tengah ini kelihatan 
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sangat menghijau karena kondisi tanah yang sangat subur yang  dipengaruhi 

oleh aktivitas gunung berapi yaitu berupa penyebaran materi volkan abu 

vulkanik yang banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang 

terdapat pada tanah. Dari segi jumlah penduduk pada zone Jawa bagian tengah 

penduduknya sangat padat karena kondisi relief yang relatif datar. Pada zone 

tengah ini sangat rawan terhadap bencana gunung meletus karena banyak 

terdapat gunung api yang masih aktif.   

 

Zone Utara 

Berupa pegunungan lipatan, terdapat perubahan dari dataran ke 

pegunungan. Morfologi berbentuk rata atau datar, berbenjol – benjol. Ada 

beberapa bukit dan ada bukit yang semakin ke utara semakin hilang di 

karenakan hipotesis pegunungan selatan pada mulanya merupakan sebuah 

pegunungan Selatan. Perbukitan lebih rendah dan semakin ke utara akan 

semakin lebih rendah dan akhirnya menghilang. Pada zone Utara ini banyak 

dipengaruhi oleh laut  baik dari segi penggunaan lahan dan banyak dijumpai 

proses hidrokarbon.pada zone Utara rawan terhadap bencana banjir baik akibat 

pasang surut air laut maupun banjir kiriman dari daerah atas.  

 

2. Menurut Bammelen 

Zone Selatan 

Merupakan antiklin jawa yang mengalami satu patah di bagian sayap utara 

di mana bagian utara mengalami proses penurunan yang bertahap ( sesar turun 

yang berjenjang ). Secara Barat ke Timur, zone Selatan mengalami proses 

deformasi yang cukup kuat yaitu naik–turunnya (Horst – Graben) memanjang 

dari ujung Kulon – Blambangan. 

Secara litologi zone Selatan di dominasi oleh batu gamping terumbu, batu 

gamping kristali (batu gamping metamorf) dan batu pasir gampingan. Bentang 

alam yang berkembang yaitu bentang alam karst, yaitu bentang alam yang 

terbentuk akibat proses pelarutan kenampakan – kenampakan yang ada yaitu : 

 Adanya kubah – kubah/kerucut – kerucut/conikel hils 
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 Adanya diaklas – diaklas 

 Adanya gua – gua bawah tanah dan sungai – sungai bawah tanah 

 Banyak terdapat telaga/danau 

 Pola penyaluran multibasinal 

Struktur geologinya yaitu homoklin. Dan proses geomorfik yang bekerja 

adalah sinar matahari, air dan angin. 

  Faktor bencana yang kemungkinan terjadi adalah : 

a. Kekeringan  

Karena batuannya terdiri batuan yang sangat keras dan tidak mampu 

menyimpan air, batuan ini mengalami retakan – retakan, sehingga pada 

waktu hujan airnya langsung masuk ke tanah dan di bawah permukaan 

konsentrasi airnya tidak tertampung sebagai sungai – sungai bawah tanah 

yang kemudian bermuara ke selatan. 

Karena danau–danau karst sedikit berfungsi pada waktu musim hujan, pada 

awal–awal kemarau itu sudah kering, sehingga pertanian di daerah selatan 

merupakan sistem tadah hujan. 

b. Adanya Tsunami 

Tsunami adalah suatu gelombang pasang yang disebabkan oleh 

terganggunya susunan / konstelasi relief di dasar samudra. Tsunami dapat 

diakibatkan karena tumbukan antara lempeng atau sesar (naik – turun). 

c. Gerakan masa batuan 

 Adanya rayapan/Creep yaitu gerakan terlepasnya material tanah perlahan 

lahan pada daerah yang relatif terjal dan batuan rapuh terjadi pada daerah 

platau. 

 Longsor yaitu gerakan massa batuan setelah proses creep. 

 Rock Fall yaitu gerak jatuh bebas tanpa adanya bidang gelincir, banyak 

di jumpai di daerah tebing, baik tebing utara dan tebing selatan. 

 

Zone Tengah 

Zone tengah ini sebenarnya merupakan zone depresi ( daerah yang 

rendah), karena akibat proses penurunan blok bagian utara, pada bagian ini 
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banyak proses retakan – retakan,  lewat retakan itulah muncul magma lalu 

terbentuk vulkan muda yang kemudian berkembang menjadi vulkan tua seperti 

sekarang ini (melihat proses subduction). Rangkaian pengunungan yang ada 

termasuk rangkaian pegunungan aktif dan kebanyakan gunungnya berbentuk 

strato, dengan memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

 Kaya akan gas 

 Sering memuntahkan lava pijar dan lahar 

 Komposisi magma asam, karena berpijak pada lempeng benua Asia  

 Banyak terdapat letusan – letusa hebat, hal ini di tandai dengan banyak di 

jumpai kaldera – kaldera yang sedang berkembang menjadi danau – danau 

vulkanik 

 Kadang satu gunung memiliki banyak kawah 

Litologinya kebanyakan batuan beku baik sebagai lava/batuan intrusi dan 

batuan sedimen sebagai breksi laharik : batu pasir vulkanik, batu pasir 

tuffan. Dan batuan sedimen lepas : batu kerikil, krakal, lempung. 

Pola penyaluran  radial untuk daerah sekitar gunung api dan anggular pada 

daerah kubah – kubah yang mengalami proses erosi. 

 

Zona Utara 

Zona Utara merupakan dataran rendah. Di sisi terdapat dua penggelembungan 

yang disebut delta yaitu delta Jakarta dan delta Surabaya. Kedua delta itu 

terbentuk karena daerah tersebut dilalui sungai besar yang bermuara kelaut 

Jawa bagian Utara. Dan pada bagian tengahnya ramping karena tidak di 

dapatinya sungai besar yang bermuara ke laut Utara pulau Jawa. Litologinya 

berupa pengendapan sungai : Lumpur, batu pasir yang merupakan area yang 

sangat subur untuk area pertanian. Bencana alam yang mungkin terjadi adalah 

banjir. 
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C. GEOLOGI REGIONAL 

1. Geologi Regional 

Pada pengunungan selatan pulau Jawa dapat di bedakan menjadi 3 satuan 

morfologi utama yaitu : 

a. Satuan morfologi perbukitan, berelief sedang sampai curam yaitu daerah 

yang di tempati oleh batu pasir dan breksi vulkanik dan batu beku dari 

formasi Semilir, Nglanggran, atau Wuri dan Besole. 

b. Satuan dataran tinggi  terdapat di daerah Gading, Wonosari, playen hingga 

Semanu. Dengan topografi yang hampir rata dan pada umunya di tempati 

oleh batu gamping. 

c. Satuan perbukitan kerucut meliputi daerah dari sebelah Timur parangtritis 

memanjang ketimur melawati daerah Baron, sedangkan terus kearah timur 

melewati punung hingga kedaerah sekitar Pacitan. Daerah ini tersusun oleh 

bukit – bukit kecil berbentuk kerucut, tersusun oleh batu gamping, baik batu 

gamping terumbu maupun batu gamping klastik yang lain. 

 

2. Stratigrafi Regional 

a. Formasi Kebo – Butak 

Urutan batuan yang menunjukkan formasi Kebo – Butak ini di tafsirkan 

terbentuk pada lingkaran lower submarine fan dengan interupsi 

pengendapan tipe mid fan ( Raharjo, 1983 ), yang terbentuk pada akhir 

oligosin ( N2-N3) ( Sumarso dan Ismoyowati ,1983 : van gorsel et-al 1987 ). 

b. Formasi Semilir   

formasi semilir ini menumpang secara selaras di atas angota Butak dari 

formasi Kebo – Butak. Tersingkap secara baik di wilayah tipenya yaitu di 

tebing gawir Baturagung di bawah puncak semilir. Singkapan ini terdapat 

pada prambanan antara piyungan dan patuk pada daerah tanjakan serta 

antara Woryantoro dan Wonogiri di sekitar daerah wisata Waduk Gajah 

Mungkur. 
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c. Formasi Nglanggran 

Singkapan utama dari formasi ini ada di gunung Nglanggran pada 

perbukitan kontaknya dengan formasi Semilir di bawahnya berupa kotak 

tajam. Hal ini  mengakibatkan bahwa formasi Nglangran terdapat di patuk, 

pada puncak tebing antara patuk hinga putat, dan di antara Wuryantoro – 

Wonogiri di sekitar daeah bendungan serta bagian barat dari kota Wonogiri, 

dan antara lain kali keduang  dan kali Tirtomoyo, di utara gunung pegat. 

d. Formasi Sambipitu 

Kerah atas formasi sambipitu berubah secara gradasional menjadi formasi 

wonosari ( anggota Oyo ) seperti yang terlihat pada singkapan pada sungai 

Widoro di dekat bunder. Formasi sambipitu terbentuk selama jaman 

Miosen, yaitu antara N4-N8. singkapan formasi sambipitu terdapat di 

sepanjang jalan antara puncak Sambi pitu  hingga bunder dan antara 

Ngadirojo-Nguniorodadi pada jalan raya Ngadirojo-Baturetno. 

e. Formasi Wonosari  

Formasi Wonosari persebarannya meluas separuh selatan dari pegunungan 

kearah timur membelok kearah utara sebelah timur perbukitan panggung 

hingga mencapai bagian barat daerah depresi Wonosari-Baturetno. 

Singkapan terdapat di sepanjang jalan antara bunder, Wonosari, Semanu 

hingga sebelah Utara pracimantoro dan pada Nguntoronadi-Baturetno, 

kemudian Glonggong hingga punung. 

f. Endapan Kuarter 

Persebarannya meluas mulai dari daerah timur laut Wonosari hingga daerah 

depesi Wonogiri-Baturetno. 

g. Daerah Karst 

  Karst ialah istilah untuk menerangkan gejala – gejala rupa bumi 

yang diakibatkan oleh proses kimia dan fisika pada kawasan batuan kapur 

atau batuan yang mudah larut. 

Syarat – syarat daerah kasrt : 

1) Terdapat batuan yang mudah larut di permukaan atau dekat dengan 

permukaan dengan ketebalan lebih dari 100 m. 
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2) Terdapat iklim yang cukup memberikan hujan dengan curah hujan 

sedang 

3) Terdapat struktur land fom yang menunjang proses permukaan lahan 

kasrt 

4) Terdapat vegetasi yang menunjang ketahanan air hujan pada permukaan 

maupun di bawah permukaan 

Bentuk fenomena karst yang nampak pada permukaan bumi : 

1) Tanah Regolith 

 Tanah lapisan penutup pada lahan perbatasan kapur pada topografi 

cekungan yang pernah terkena pelarutan. Regolith merupakan residu 

pelarutan yang mengandung FeO2 pada lantai gua maupun dasar doline di 

kenal sebagai tanah terraroso. 

2) Lapis  

 Permukaan terbuka yang menampakkan kapur dalam bermacam relief 

yang kasar dengan selingan, kesan kasar terjadi larut yang di sebut rill 

lapis 

3) Alur permukaan ( Surface drainage )  

 Di jumpai pada dasar uvala sampai hum, lahan dataran regolith lembah 

buta. Alur ini ada kalanya berakhir pada suatu lubang semacam sumur 

yang di sebut ponor. 

4) Ponor lubang/sumur 

 Adalah tempat berakhirnya aliran pada alur permukaan 

5) Shinkole 

 Bentuknya cekungn yang terjadi proses pelarutan batuan kapur atau 

sejenisnya yang terletak di bawah permukaan. Bentuk awal shinkhole ada 

kalanya berkembang dari ponor dalam bentuk ukuran kecil. 

6) Dolena 

 Merupakan depresi akibat perkembangan oleh proses larutan dan 

runtuhan shinkole. Kedalaman sekitar 2 – 100 m dan diameternya 10 – 

1000 m.  
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7) Uvala 

Merupakan  lahan cekungan memanjang berbentuk gua akibat dari proses 

perkembangannya bentuk dan ukuran dolena. Kedalamannya di antara 

100 – 200 meter. Uvala juga dapat terbentuk akibat runtuhnya atap goa 

bawah dekat dengan permukaan. 

8) Polje 

 Topografi cekungan di daerah kapur yang mempunyai drainage di bawah 

permukaan. Polje terjadi dari perluasan uvala atas proses solusi dan 

kolepse di dinding yang telah melapuk dan mendapat muntahan air hujan. 

Bentuk polje memanjang dengan dasar tidak sama. 

9) Hum,Magote,Kubah,Hog Nock 

 Adalah bentuk – bentuk bukit sisa pada topografi karst dari proses 

pembentukan polje. Bentuk – bentuk bukit karst tersebut dapat di kontrol 

dengan parameter dan sifak fisik batuan penyusun. 

10) Vancluse 

 Adalah gejala karst sampai di permukaan yang berbentuk lubang tempat 

keluarnya air, dapat di jumpai pada topografi lembah bagian bawah, atau 

tebing – tebing bukit kapur pada bagian kaki/dasar uvala/polje nampak 

juga sebagai mata air. 

11) Jendela karst,terowongan alam dan jembatan alam 

 Semua bentuk jembatan karst hasil proses pelarutan dan erosi atas batuan 

yang lapuk oleh air mengalir. Jendela karst pada tebing scrap akibat 

pengangkatan vulkanik yang mengalami sesar naik. 

12) Gapura/pintu gua yang nampak dari permukaan tanah 

 Terjadi dari tingkat kemajuan dari peristiwa fisis adalah erosi dan 

kalapase tebing pada bukit kasrt sepanjang mogote, kubah di sebut yang 

terdapat di dalam gua sehingga gua berbentuk ruang terbuka seperti 

gapura. 
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