
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi daerah penelitain berada di pulau Jawa bagian barat terletak di sebelah Utara 

ibukota Jawa Barat berada disekitar gunung Tangkuban Perahu (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Daerah Penelitian (Data SRTM Indonesia) 
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2.2 Tatanan Geologi 

Nasution dkk. (2004) dalam (Hendri, dkk., 2012) menyusun stratigrafi dari gunung 

Tangkuban Perahu dari beberapa peneliti sebelumnya seperti pada Tabel 1. Satuan 

batuan tertua pada daerah ini adalah batuan sedimen tersier yang terdiri dari batu 

lempung berselingan dengan batu pasir. Satuan ini ditutupi oleh Satuan Vulkanik 

Pre-Sunda yang terdiri dari lava dan piroklastik. Kemudian di atas Satuan Vulkanik 

Pre-Sunda diendapkan Satuan Vulkanik Sunda Andesit berumur Pleistosen Bawah 

– Pleistosen Atas, Sunda Piroklastik berumur Akhir Pleistosen Atas, Tangkuban 

Perahu Andesit berumur awal Holosen, dan Tangkuban Perahu Piroklastik berumur 

akhir Holosen. 

Tabel 1. Stratigrafi Gunung Tangkuban Perahu menurut Nasution (2004) 

Unit Utama Sumber Erupsi Stratigrafi Umur (Ma) 

Gunung 
Tangkuban Perahu 

Tua dan Muda 

Phreatik 

Baru, Ciater, 
Siluman, Ratu, 

Domas 

 
0.00383-
0.00144 

 
Tangkuban 

Perahu Tephra 
 

0.00998-
0.00945 

Magmatic - 
phreatomagnetik 

 

Tangkuban 
Perahu 

Piroklastik 
 

0.040-0.022 

Tangkuban 
Perahu Andesit 

 
0.062-0.040 

Gunung Sunda Magmatik 

Piroklastik 
Sunda 

0.205-0.0180 
 

Andesit Sunda 
0.56-0.205 

 

Gunung Pra-Sunda Magmatik 
Andesit Pra-

Sunda 
1.1 

 

Basemen Sedimen Tersier 
Batu pasir dan 

Lempung 
>3.0 
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2.3 Zonasi Kerapatan Patahan Rekahan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2012), hasil  kompilasi  peta kerapatan 

kelurusan dari setiap azimuth menunjukan  nilai kerapatan  yang berbeda, namun 

dalam hal ini pembagian zona kerapatan diambil berdasarkan nilai rentang 

kerapatan yaitu 1.25–2.25 km/km2 dan dianggap mewakili nilai kerapatan yang  

tinggi.  Berdasarkan  besarnya  nilai kerapatan, wilayah  Tangkuban Perahu  dibagi 

menjadi  tiga zona  (Gambar  2)  yang dianggap memiliki kerapatan yang tinggi.  

 

Gambar 2. Tumpangsusun peta geologi dengan peta zonasi kerapatan patahan 
rekahan (Hendri, 2012) 
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Hasil analisa kelurusan dikawasan Tangkuban Perahu ini menunjukan minimnya 

korelasi besarnya nilai kerapatan dengan banyaknya manifestasi yang muncul 

dipermukaan seperti yang ditunjukan pada Gambar 2. Namun besarnya kerapatan 

tersebut berkorelasi dengan satuan batuan hasil letusan gunung api tua dengan 

litologi berupa breksi, lahar dan lava serta memiliki resistan batuan yang tinggi.  

Sedangkan munculnya manifestasi di Tangkuban Perahu diduga dikontrol oleh 

struktur utama yang berkembang. Hal tersebut terlihat berdasarkan lokasi 

manifestasi terhadap struktur utama. 

2.4 Tatanan Manifestasi 

Manifestasi panasbumi yang berasosisasi dengan sistem vulkanik terutama gunung 

api bertipe strato umumnya berada di puncak gunung dan merupakan daerah pusat 

erupsi vulkanik. Manifestasi permukaan yang muncul umumnya terdiri dari 

solfatara, fumarol, mata air panas asam dan mud pools. Sedangkan di daerah lereng 

gunung, manifestasi permukaan yang muncul berupa mata air hangat yang bersifat 

asam ataupun basa serta mata air dingin. Nasution, dkk (2004) membagi zona 

manifestasi menjadi tiga bagian yaitu Central Tangkuban Perahu (CTP), North of 

Tangkuban Perahu (NTP), dan South of Tangkuban Perahu (STP). 

Zona manifestasi CTP atau berada ditengah gunung Tangkuban Perahu, 

manifesatisnya berupa fumarol dan mata air panas yang muncul dalam kawah 

Domas, memiliki temperatur 90o-95o C. Kemudian terdapat pula fumarol di central 

vent dari gunung Tangkuban Perahu, temperaturnya 95o-100oC dan ditemukan 

sedikit endapat sulfur. 
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Zona manifestasi NTP atau yang berada di bagian utara dari gunung Tangkuban 

Perahu, manifestasi berupa mata air panas Ciater, mata air hangat Batugede, mata 

air panas di Batukapur dan mata air panas Ciracas. Zona manifestasi STP berada di 

bagian selatan dari gunung Tangkuban Perahu, manifestais berupa mata air panas 

di Maribaya dan Cimanggu serta pelepasan panas di Kancah 

2.5 Litologi dan Stratigrafi 

Berdasarkan Peta Geologi Reginal Bandung pada Gambar 3 (P.H Silitonga, 1973), 

daerah penelitian dibagi menjadi beberapa satuan batuan. Diurutkan satuan batuan 

atau stratigrafi dari muda ke tua adalah satuan Aluvium (Qa), Kolovium (Qc), Tuf 

Pasir (Qyd), Breksi dan Aglomerat (Qyb), Tuf Berbatuapung (Qyt), Hasil Gunung 

Api Muda Tak Teruraikan (Qyu), Hasil Gunung Api Tua Tak Teruraikan(Qvu), 

Hasil Gunungapi Lebih Tua (Qob), Formasi Citalang (Pt) dan Formasi Kaliwangu 

(Pk).  

Satuan batuan Aluvium (Qa) terdiri dari batu lempung, lanau, pasir dan kerikil, 

terutama endapan sungai sekarang. Kemudian satuan batuan Kolovium (Qc) yang 

berasal dari reruntuhan pegunungan hasil gunungapi tua, berupa bongkahan batuan 

beku antara andesit-basal, breksi, batu pasir dan lempung tuf. Satuan batuan Tuf 

Pasir (Qyd) tuf berasal dari Gunung Dano dan Gunung Tangkuban Perahu (erupsi 

“C”, van Bemmelen, 1934), tuf pasiran coklat sangat sarang, mengandung kristal-

kristal horenblenda yang kasar, lahan lapuk kemerah-merahan, lapisan-lapisan 

lapili dan breksi. 

Satuan batuan Tuf Berbatuapung (Qyt) terdiri dari batu pasir tufan, lapili, bom-

bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit basal padat yang bersudut 
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dengan banyak bongkahan dan pecahan batuapung berasal dari Gunung Tangkuban 

Perahu. Singkapan satuan batuan Hasil Gunung Api Muda Tak Teruraikan (Qyu) 

terdiri dari pasir tufan, lapili, breksi, lava, aglomerat berasal dari Gunung 

Tangkuban Perahu. Satuan batuan Hasil Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu) 

terdiri dari breksi Gunungapi, lahar dan lava berselang-seling. Serta satuan batuan 

Hasil Gunungapi Lebih Tua (600m) (Qob) yang terdiri dari breksi, lahar dan pasir 

tuf berlapis-lapis dengan kemiringan yang kecil. 

Formasi Citalang (Pt) (500-600m) yang berumur Pliosen terdiri dari lapisan-lapisan 

napal tufan, diselingi oleh batu pasir dan konglomerat. Formasi Kali Wangu (600m) 

(Pk) berumur Plestosen terdiri dari batupasir tufan, konglomerat, batulempung dan 

terkadang lapisan-lapisan batupasir gampingan dan batu gamping. Selain itu 

terdapat juga lapisan-lapisan tipis gambut dan lignit. Pada batupasir dan 

konglomerat terdapat banyak fosil moluska. Formasi Cilanang (Mtjl) terdiri dari 

napal tufan dan batu gamping berlapis baik. 
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Gambar 3. Peta Geologi Lembar Bandung (Silitonga, 1973) 
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