
 

 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Geologi Regional 

2.1.1.  Tatanan tektonika 

Pulau Sumatera terletak di sepanjang tepi baratdaya Paparan Sunda, pada 

Gambar 1, menjelaskan mengenai perpanjangan lempeng Eurasia ke daratan Asia 

Tenggara dan merupakan bagian dari Busur Sunda. Kerak Samudra yang 

mengalasi Samudra Hindia dan sebagian lempeng India-Australia telah menunjam 

miring disepanjang parit Sunda di lepas pantai barat Sumatera. Penunjaman yang 

terjadi di bawah Sumatera telah terjadi selama tersier (± 66 - 5.3 juta tahun yang 

lalu) dan menimbulkan busur magma yang luas di pegunungan Barisan. Geologi 

lembar ini terdiri atas batuan alas malihan (metamorphic rocks) pra-mesozoikum, 

batuan beku mesozoikum-kenozoikum dan runtunan batuan gunung api dan 

sedimen tersier-kuarter. 

 

2.1.2. Geologi Lembar Tanjung Karang 

Kompleks Gunung Kasih (Pzg) yang terdiri dari batuan malihan 

(metamorphic rocks), ditafsirkan merupakan satuan geologi tertua pada lembar 

Tanjung Karang. Batuan ini terdiri dari sekis, gnes, kuarsit dan pualam yang 

tersingkap direruntuhan batuan penutup kuarter dan sentuhan tektonik dengan 
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sedimen kapur. Batuan tersebut dianggap berumur karbon awal atau lebih tua dan 

kemungkinan besar mewakili contoh batuan alas kristalin yang mengalasi 

cekungan sedimen tersier awal yang luas di lajur busur-belakang. Formasi 

Lampung (Qtl) yang ditafsirkan mendominasi hampir seluruh wilayah pada 

lembar Tanjung Karang ini terdiri dari batuan riolit-tufan dan vulkanoklastik 

tufan. Kegiatan gunungapi selanjutnya yang berhubungan dengan penunjaman 

lempeng samudera hindia, terjadi diseluruh busur pegunungan barisan selama 

tersier yang menghasilkan batuan tuf, lava dan breksi gunungapi bersusunan riolit-

basal. Proses pengendapan selama holosen menghasilkan endapan aluvium, 

batugamping dan rawa. 

 

Gambar 1. Penyebaran batuan di Paparan Sunda dan Asia Tenggara (Mangga,   
dkk., 1993) 

 

Pada lembar Tanjung Karang (Gambar 2) memiliki tiga urutan stratigrafi 

yaitu: pra-Tersier, Tersier dan Kuarter. Lembar Tanjung Karang meliputi bagian 
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cekungan Sumatera Selatan di lajur busur-belakang dan pegunungan barisan di 

lajur busur magma yaitu Lajur Palembang dan Lajur Barisan, yang berumur antara 

pra-karbon sampai kuarter (Mangga, dkk., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta geologi lembar Tanjung Karang (Mangga, dkk., 1993) 

 

2.2. Geologi Daerah Penelitian 

Pada Gambar 3 menjelaskan mengenai lokasi penelitian (yang ditunjukkan 

oleh kotak berwarna merah) berada pada lembar peta geologi Tanjung Karang, 

yang didomiasi oleh batuan gunungapi berupa batuapung, batulempung dan 

batupasir tufaan. Keadaan batuan berupa batuapung, batulempung dan batupasir 

tufaan di daerah penelitian ini di duga berasal dari banyak produk diantaranya 

Gunung Betung dan Gunung Tangkitulungratu. 
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Gambar 3. Lokasi penelitian pada peta geologi lembar Tanjung Karang (Mangga,  
dkk., 1993) 

 

Pada Gambar 4 menjelaskan mengenai kondisi vertikal atau penampang 

dari lintasan DE yang ditarik dekat sekitar Tarahan sampai Menggala yang 

mencapai 69.871 km, ada beberapa formasi yang dilewati oleh penampang 

lintasan ini yang hanya 15.967 km disekitar wilayah penelitian ini yaitu Kompleks 

Gunung Kasih (Pzg(s),(k)), Granodiorit Sulan (Kgdsn), Granit Jatibaru (Tejg), 

Diorit Sekampung (Kds), dan Formasi Lampung (Qtl), yang mana dapat dilihat 

bahwa setiap formasi memiliki ketebalan yang cukup dalam namun Formasi 

Lampung hanya memiliki ketebalan yang sangat tipis dikarenakan formasi ini 

sangat muda.  

 

 

 

Gambar 4. Penampang lintasan DE (Mangga, dkk., 1993) 
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Berdasarkan peta geologi lembar Tanjung Karang, pada Gambar 5. 

menjelaskan mengenai urutan stratigrafi daerah penelitian yaitu batuan tertua 

berada pada zaman paleozoikum (paleozoic) dan jenisnya yaitu batuan malihan 

(metamorphic rocks) diantaranya adalah batuan sekis pelitan dan sedikit gnes, 

juga mencakup kuarsit dengan sisipan sekis-kuarsa serisit dan batupualam, sekis 

amfibol hijau, amfibol orthogenes dioritan, campuran granitoid dan sekis atau 

gnes dan diterobos oleh urat granit pegmatit dari Gunung Kasih (Pzg). Kemudian 

batuan termuda yaitu berada pada zaman holosen (holocene) dengan memiliki 2 

variasi jenis batuannya yaitu batuan gunungapi muda; diantaranya adalah batu 

lava (andesit-basal), breksi dan tuf, dan batuan endapan permukaan; diantaranya 

adalah endapan rawa, dan endapan aluvium. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Statigrafi daerah penelitian (Mangga, dkk., 1993). 

Litologi Zaman Masa Kala Umur (juta) 
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Keterangan litologi dari Gambar 5. ; 

:  Formasi Lampung terdiri dari riolit–dasit dan vulkanoklastika tufan,   

berumur Plistosen, tersebar luas diseluruh lembar tanjung karang, 

khususnya di bagian timur dan timurlaut dengan ketebalan mencapai 

500 meter. Diendapkan di lingkungan terestrial-fluvial air payau. 

Menindih tak selaras batuan-batuan yang lebih tua. 

 

: Endapan Gunungapi muda berumur Plistosen dan Holosen dengan 

komposisi lava andesit-basal, breksi dan tuf yang mencapai ketebalan 

beberapa ratus meter yang tersebar di dekat gunung dan juga menyisip 

di formasi-formasi lain. 

 

: Formasi Tarahan berumur Paleosen–Oligosen awal yang terdiri  dari 

tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan rijang dengan ketebalan mencapai 

500 meter-1000 meter. Tersebar di sekitar Telukbetung, Gunung Balu 

sampai Tarahan, penampang tipe di Sungai Tarahan 10 kilometer 

tenggara Tanjung Karang. Diendapkan dilingkungan benua, mungkin 

busur gunungapi. 

 

: Kompleks Gunung Kasih terdiri atas runtuhan sedimen-malih dan   

batuan beku-malih terdiri dari sekis, kuarsit, gnes. Sekis terdiri dari 

dua jenis sekis kuarsa mika grafit dan sekis amfibol. Ditafsirkan 

sebagai batuan gunung api malihan. Kuarsit, putih kecoklatan sampai 

kemerahan berbutir sedang-kasar tekstur granoblastik jelas, sedimen 

QTL 

Qhv 
(r, p, b, 

rb) 

Tpot 

Pzg 
(s, k) 
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malihan tak murni. Untuk ketebalannya bisa mencapai lebih dari 2500 

meter. 

 

: Diorit Sekampung Terdaunkan terdiri atas batuan diorit dan diorit 

kuarsa. Batuan terobosan dengan umur Kapur-Tengah Mesozoikum. 

Dengan ketebalan lebih dari 2000 meter. Diendapkan di lingkungan 

batuan beku dan batuan metamorfosa, dan terutama dalam pegmatit 

granit. Diorit merupakan batuan beku intrusif terdiri terutama dari 

plagioklas feldspar (biasanya andesine), biotit, hornblende, piroksen. 

Ini mungkin mengandung sejumlah kecil kuarsa, microcline dan 

olivin. Zirkon, apatit, sphene, magnetit, ilmenit dan sulfida terjadi 

sebagai mineral tambahan. Diorit memiliki tekstur butir ukuran 

sedang, kadang-kadang dengan porfiri. 

 

: Granit Jatibaru terdiri atas batuan granit merah jambu. Batuan 

terobosan dengan umur Eosen-Tersier Kenozoikum. Dengan ketebalan 

lebih dari 2000 meter. Terbentuk karena proses alterasi dari mineral 

utama pembentuk batuan granit yaitu teridiri dari kuarsa, potasium 

feldspar dari jenis ortoklas dan mikroklin, plagioklas dari jenis albit-

oligoklas dan sedikit andesit, biotit, hornblende. Dan mineral 

tambahan terdiri dari zirkon, apatit, rutil sphen dan oksida besi. 

 

: Batuan Granit Tak Terpisahkan terdiri atas batuan granit dan 

granodiorit. Batuan terobosan dengan umur Oligosen sampai Miosen-

Kds 

Tejg 

Tmgr 



10 
 

Tengah Tersier Kenozoikum. Dengan ketebalan lebih dari 2000 meter. 

Terbentuk karena proses alterasi dari mineral utama pembentuk 

batuan granit yaitu teridiri dari kuarsa, potasium feldspar dari jenis 

ortoklas dan mikroklin, plagioklas dari jenis albit-oligoklas dan sedikit 

andesit, biotit, hornblende. Dan mineral tambahan terdiri dari zirkon, 

apatit, rutil sphen dan oksida besi. 

 

: Granodiorit Sulan terdiri atas batuan granodiorit dan tonalit. Batuan 

terobosan dengan umur Kapur-Awal sampai Kapur-Tengah 

Mesozoikum. Dengan ketebalan lebih dari 2500 meter. Granodiorit 

adalah batuan beku plutonik, terbentuk oleh intrusi magma kaya silika, 

yang mendinginkan di batolit atau tersimpan di bawah permukaan 

bumi. Hal ini biasanya hanya tersingkap di permukaan setelah 

pengangkatan dan erosi telah terjadi. Setara vulkanik dari granodiorit 

adalah dasit. Tonalit merupakan batuan beku plutonik (intrusif), 

komposisi felsic, dengan tekstur phaneritic. Feldspar hadir sebagai 

plagioklas (biasanya oligoklas atau andesine) dengan 10% atau kurang 

alkali feldspar. Kuarsa lebih dari 20%. Amfibol dan piroksen 

merupakan mineral tambahan. 

 
2.3. Proses Pembentukan Endapan Mineral Primer 

Pembentukan bijih primer secara garis besar dapat diklasifikasikan 

menjadi lima jenis endapan, yaitu: 

 

 
Kgdsn 
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1. Fase Magmatik Cair 4.    Fase Hidrotermal 

2. Fase Pegmatitik 5.    Fase Vulkanik 

3. Fase Pneumatolitik  

 

2.3.1. Fase magmatik cair (liquid magmatic phase) 

Fase magmatik cair adalah suatu fase pembentukan mineral, dimana 

mineral terbentuk langsung pada magma (diferensiasi magma), misalnya dengan 

cara gravitational setting. Mineral yang banyak terbentuk dengan cara ini adalah 

kromit, titamagnetit, dan petlandit. Fase magmatik cair ini dapat dibagi atas: 

1. Komponen batuan mineral yang terbentuk akan tersebar merata diseluruh 

massa batuan. Contoh: intan dan platina. 

2. Segregasi mineral yang terbentuk tidak tersebar merata, tetapi hanya kurang 

terkonsentrasi di dalam batuan.  

3. Injeksi mineral yang terbentuk tidak lagi terletak di dalam magma (batuan 

beku), tetapi telah terdorong keluar dari magma. 

 

2.3.2. Fase pegmatitik (pegmatitic phase) 

Pegmatitik adalah batuan beku yang terbentuk dari hasil injeksi magma. 

Sebagai akibat kristalisasi pada magmatik awal dan tekanan disekeliling magma, 

maka cairan residual yang mobile akan terinjeksi dan menerobos batuan 

disekelilingnya sebagai dyke dan sill. 

 

Kristalisasi dari pegmatitik akan berukuran besar, karena tidak adanya 

kontras tekanan dan temperatur antara magma dengan batuan disekelilingnya, 
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sehingga pembekuan berjalan dengan lambat. Mineral-mineral pegmatitik antara 

lain: logam-logam ringan (Li-silikat, Be-silikat (BeAl-silikat), Al-rich silikat), 

logam-logam berat (Sn, Au, W, dan Mo), unsur-unsur jarang (Niobium, Iodium 

(Y), Ce, Zr, La, Tantalum, Th, U, Ti), batuan mulia (ruby, sapphire, beryl, topaz, 

turmalin rose, kuarsa merah, batuan kristal). 

 

2.3.3. Fase pneumatolitik (pneumatolitic phase) 

Pneumatolitik adalah proses reaksi kimia dari gas dan cairan dari magma 

dalam lingkungan yang dekat dengan magma. Dari sudut geologi, ini disebut 

kontak-metasomatisme, karena adanya gejala kontak antara batuan yang lebih tua 

dengan magma yang lebih muda. Mineral kontak ini dapat terjadi bila uap panas 

dengan temperatur tinggi dari magma kontak dengan batuan dinding yang reaktif. 

Mineral-mineral kontak yang terbentuk antara lain: wolastonit (CaSiO3), 

amphibol, kuarsa, epidot, garnet, vesuvianit, tremolit, topaz, aktinolit, turmalin, 

diopsit, dan skarn. 

 

2.3.4. Fase hidrotermal (hydrothermal phase) 

Hidrotermal adalah larutan sisa magma yang bersifat “aqueous” sebagai 

hasil diferensiasi magma. Hidrotermal ini kaya akan logam-logam yang relatif 

ringan, dan merupakan sumber terbesar (90%) dari proses pembentukan endapan. 

Berdasarkan cara pembentukan endapan, dikenal dua macam endapan 

hidrotermal, yaitu; 
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1. Cavity filing, mengisi lubang-lubang (opening-opening) yang sudah ada di 

dalam batuan. 

2. Metasomatisme, mengganti unsur-unsur yang telah ada dalam batuan 

dengan unsur-unsur baru dari larutan hidrotermal. 

Berdasarkan cara pembentukan endapan, dikenal beberapa jenis endapan 

hidrotermal, antara lain ephitermal (T 0oC-200oC), mesotermal (T 150oC-350oC), 

dan hipotermal (T 300oC-500oC). Setiap tipe endapan hidrotermal diatas selalu 

membawa mineral-mineral yang spesifik, berikut alterasi yang ditimbulkan 

berbagai macam batuan dinding. Tetapi mineral-mineral seperti pirit (FeS2), 

kuarsa (SiO2), kalkopirit (CuFeS2). 

 

2.3.5. Fase vulkanik (vulcanic phase) 

Endapan fase vulkanik merupakan produk akhir dari proses pembentukkan 

bijih secara primer. Sebagai hasil kegiatan fase vulkanik adalah: 

1. Aliran lava. 

2. Ekshalasi. 

3. Mata air panas. 

Ekshalasi dibagi menjadi: fumarol (terutama terdiri dari uap air H2O), 

solfatara (berbentuk gas SO2), mofette (berbentuk gas CO2), saffroni (berbentuk 

baron). Bentuk atau komposisi dari mata air panas adalah air klorida, air sulfat, air 

karbonat, air silikat, air nitrat, dan air fosfat. Jika dilihat dari segi ekonomisnya, 

maka endapan ekonomis dari fase vulkanik adalah: belerang (kristal belerang dan 

lumpur belerang), oksida besi (misalnya hematit, Fe2O3). Sulfida masif 

volkanogenik berhubungan dengan vulkanisme bawah laut. 
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2.4. Pembentukan Mineral Bijih Besi di Daerah Penelitian 

Proses terjadinya pembentukkan cebakan bahan galian bijih besi di daerah 

penelitian ini berhubungan erat dengan adanya peristiwa tektonik pra-mineralisasi. 

Akibat peristiwa tektonik inilah, terbentuk struktur sesar, struktur sesar ini 

merupakan zona lemah yang memungkinkan terjadinya magnetisme, yaitu intrusi 

magma menerobos batuan tua. Akibat adanya proses tersebut terjadilah kontak 

metasomatisme ini, diantaranya terbentuklah proses-proses rekristalisasi, alterasi, 

remineralisasi, dan penggantian (replacement) pada bagian kontak magma dengan 

batuan yang diterobosnya. 

 

Magma yang mengalami kontak metasomatisme kemudian menggantikan 

batuan yang lebih tua karena mengalami terjadinya perubahan suhu dan terkena 

gejala alam yang lain, kemudian terkena tekanan yang besar dari bawah sehingga 

cebakan ini menerobos sampai ke atas (intrusi), lalu mineral yang dibawanya tadi 

menyebar (remineralisasi). Akan tetapi tidak semua formasi yang ada kaitannya 

dengan daerah penelitian ini terlibat dalam proses pembentukkan mineral bijih 

besi, yang berperan penting dalam pembentukkan mineral bijih besi di sini yaitu 

Formasi Granodiorit (Kgdsn) dan intrusi dari Formasi Batuan Granit (Tmgr) yang 

menerobos Formasi Tarahan (Tpot). Karena dapat diduga berasal dari adanya 

kontak batuan intusi granit indah remineralisasi yang berada di sebelah timur 

daerah penelitian ini, dan juga ada kaitannya dengan proses remineralisasi dari 

gunung langgar di sebelah utara daerah penelitian ini. 

 


