
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus 

 

1. Wilayah Administratif Kabupaten Tanggamus 

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 

104
0
18” – 105

0
12” Bujur Timur dan antara 5

0
05’ – 5

0
56’ Lintang Selatan. 

Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke Utara condong mengikuti 

letreng Bukit Barisan.  

Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu 

Teluk Semaka. Di Teluk Semaka terdapat sebuah pelabuhan yang 

merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan. 

Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai 

berikut : 

•   Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan 

Kabupaten Lampung Tengah. 

•   Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

•   Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. 

•   Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu  
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Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 6 wilayah 

perwakilan kecamatan (Gambar 1). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 

2000 penduduk Tanggamus berjumlah 800.211 jiwa sedangkan pada tahun 

2005 mengalami peningkatan menjadi  837.355 jiwa. Kepadatan penduduk 

rata-rata sebanyak 248 jiwa per kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wilayah administratif Kabupaten Tanggamus, Lampung                        

(BPS, 2005). 

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas Wilayah daratan 2.855,46 Km² 

ditambah luas wilayah laut seluas 1.799,50 Km2 disekitar teluk Semangka, 

dengan panjang pesisir 210 km, topografi wilayah darat bervariasi antara 

dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit 

sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian 

dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter. 
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2. Kondisi Fisiografi Tanggamus 

 

Secara fisiografis daerah Tanggamus merupakan daerah yang beragam. 

Daerah selatan merupakan daerah pesisir yang berbatasan dengan Teluk 

Semaka, sedangka bagian lainnya merupakan daerah yang bergunung-

gunung dan berlembah dan datarn rendah. Ketinggian wilayah Kabupaten 

Tanggamus, dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu: 

1. Dataran rendah dengan ketinggian 0 –  200 meter dpl. 

2. Daerah perbukitan dengan ketinggian 200 – 1000 meter dpl. 

3. Daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 meter dpl.  

Dilihat dari kondisi fisiknya lebih dari 50% wilayah Kabupaten Tanggamus 

berkarakter wilayah berbukit dan bergunung dengan kemiringan lebih dari 

40%, sedangkan wilayah datarnya hanya sekitar 19% dari keseluruhan 

wilayah. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi 

oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara rata-rata 28° 

Celcius dan sebagian wilayah dengan udara sejuk pegunungan yang terletak 

sekitar 500 m dpl sampai dengan 2000 meter dpl di kaki Gunung 

Tanggamus. Curah hujan cukup tinggi mendekati 3000 mm per tahun 

terutama pada wilayah yang bentuk fisiografi wilayahnya berbukit dan 

bergunung. 

 

3. Geomorfologi Kabupaten Tanggamus  

Bentuk Lahan merupakan bentukan alam di permukaan bumi yang 

menggambarkan kondisi suatu wilayah dengan ciri yang berbeda  
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satu dengan lainnya,tergantung dari proses pembentukan dan evolusinya. 

Kabupaten Tanggamus dapat dikelompokkan menjadi 6 grup landform 

utama, yaitu: (1) Marin (M), (2) Fluvial (F), (3) Denudasional (D) , (4) 

Struktural (S), (5) Vulkanik (V), (6) Kars (K). 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah 

perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan curam hingga terjal, dibagi 

menjadi 3 (tiga) satuan geomorfologi, yaitu :  

1. Satuan geomorfologi dataran alluvial. 

2. Satuan geomorfologi perbukitan. 

3. Satuan geomorfologi pegunungan. 

Satuan geomorfologi dataran alluvial, satuan geomorfologi terbagi dua, 

yaitu alluvial marin dan alluvial sungai. Luas dataran marin 68.812 ha (66,1 

persen), sedangkan alluvial sungai 21.862 ha (21 persen). Satuan 

geomorfologi ini berada pada ketinggian 0–50 meter dpl. Daerah ini relatif 

sempit memanjang sepanjang pantai berhadapan langsung dengan Samudera 

Indonesia seperti umumnya pantai di pantai Barat Sumatera dan Pantai 

Selatan Jawa, maka daerah ini rawan oleh gempa tektonik dan gelombang 

tsunami. 

Satuan geomorfologi perbukitan, berada pada ketinggian 200 – 1000 meter 

dpl, ditempati oleh endapan vulkanik kuarter. Daerah ini relatif aman 

terhadap gempa namun pada bagian yang berlereng masih rawan longsor.  

Satuan geomorfologi pegunungan, yang merupakan punggungan Bukit 

Barisan, ditempati oleh endapan vulkanik kuarter dan beberapa Formasi. 
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Daerah ini memiliki ketinggian 1000 – 2000 meter dpl. Daerah ini dilalui 

Sesar Semangko, dengan lebar zona 10 – 25 km. Pada beberapa tempat 

dijumpai beberapa aktifitas vulkanik. Daerah ini rawan terhadap 

gempabumi, bencana gunungapi, tanah longsor dan rawan erosi. Dengan 

melihat kondisi geomorfologi di atas, Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 

3 (tiga) zona rawan bencana, yaitu: 

1. Zona I, daerah pesisir dengan  ancaman gempa tektonik, tsunami dan 

banjir. 

2. Zona II, daerah perbukitan rawan terhadap bencana longsor. 

3. Zona III, daerah pegunungan yang paling rentan terhadap bencana tanah 

longsor, vulkanisme dan gempabumi (Wiradisastra, 2002).  

 

4. Kondisi Geologi Kabupaten Tanggamus 

 

Kabupaten Tanggamus memiliki kondisi geologi yang kompleks. Terdapat 

banyak Formasi batuan di daerah penelitian. Sebelah barat di dominasi oleh 

Formasi Tomh yang merupakan Breksi Gunung Api, Lava dan Tuf 

(andesitik-basaltik) dan Formasi Qa (Al-Vf) dengan endapan pasir pantai, 

alluvium sungai dan danau, endapan kipas. Bagian tengah atau pusat di 

dominasi oleh Formasi Qhv yang berupa Breksi Gunungapi, Lava dan Tuf 

(andesitik-basal); yang terdiri dari G. Rindingan (r), G. Sermaun (s), G. 

Sulah1 (sl), G. Kukusan (k), G. Kabawok (kb), G. Sulah2 (s), G. 

Tanggamus(t).Daerah sebelah timur merupakan daerah dengan Formasi 

paling beragam diantara yang lainnya. Terdapat Formasi terusan dari 

sebelah barat yaitu Tomh, dan Formasi Qa (Al-Vf). Selain itu terdapat 

kemenerusan Formasi Qhv (s). bagian paling dominan yaitu Formasi QTl 
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yang berupa Breksi Tuf dan batu lempung yang bersumber dari G. Suoh (s), 

G. Tikarbrak (t), G. Raja Basa Tua. Selain itu juga tersebar Formasi Pkg 

yang berupa Granit, Granodiorit, Tonalit, Sekis, Kuarsit, batu pualam, dan 

migmatit yang termasuk dalam Komplek Gunung Kasih. Selain Formasi 

Formasi dominan diatas terdapat beberapa Formasi lain yang cakupannya 

tidak terlalu luas. Diantaranya Formasi Tmgr yang berupa batuan granit, 

granodiorit, diorite, dan dasit. Selain itu juga terdapat Formasi Qtse-Qtk 

yang berupa batuan Batupasir konglomeratan dan batualempung; batu pasir 

tufaan dan tuf. 

 

B.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian Mikrotremor  

1. Lokasi Penelitian Mikrotremor  

 

Wilayah penelitian mikrotremor berada pada UTM 439900.2 sampai 

46910.5 dan 93893133 sampai 9389478 (Gambar 2), yakni daerah 

Kecamatan Kota Agung serta desa–desa (pekon) yang berada di sekitarnya 

serta mengambil beberapa lokasi di daerah Kecamatan Wonosobo sebagai 

titik referensi luar daerah. 

�

2. Kondisi Morfologi Daerah Penelitian 

Lokasi pengambilan data mikrotremor berada pada lokasi yang memiliki 

morfologi yang beragam dari pesisir, perbukitan dan pegunungan, mulai 

dari ketinggian 0 – 920 meter di atas permukaan laut. Hal ini dikarenakan 

lokasi pengukuran mikrotremor merupakan daerah pesisir hingga 

pegunungan. 
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3. Geologi Daerah Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Geologi Regional Daerah Penelitian (Amin dkk, 1993). 

 

Daerah penelitian memiliki kondisi geologi yang sederhana tetapi menarik, 

karena sangat dekat dengan gunung Tanggamus, dan terdapat beberapa 

aliran sungai dan dekat dengan teluk (T. Semaka). Terdapat beberapa 

Formasi batuan di daerah penelitian. Daerah sebelah timur dan tenggara  

terdapat Formasi Tomh yang berupa breksi Gunung Api, Lava dan Tuf 

(andesitik/basaltik) yang merupakan bagian dari Formasi Hulusimpang.  

Formasi yang dominan terdapat pada Formasi Qhv (t) yang berupa endapan 

breksi dan lava yang berasal dari Gunung Tanggamus.  

Sebelah barat dan barat daya di dominasi oleh Formasi Aluvium (Qa) 

berupa bongkah, kerakal, pasir, lanau, lempung, dan lumpur.  

Selain Formasi Formasi dominan diatas terdapat beberapa Formasi lain yang 

cakupannya tidak terlalu luas. Diantaranya Formasi Tmgr yang berupa 

batuan granit, granodiorit, diorite, dan dasit.  


