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Lokasi  penelitian ini secara adminitrasi  berada di Desa Srimulyo dan sekitarnya, Kecamatan 

Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis daerah 

penelitian terletak pada 437500mE - 443500mE (West-East) dan 9129250mN - 9133750mN 

(South-North) UTM WGS 1984 (Universal Transverse Mercator).  Luas daerah telitian 6 km x 

4,5 km dengan skala 1:12.500.  

 

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu: akuisisi, analisa, 

dan sintesa. Akuisisi merupakan tahapan perolehan data yang terdiri dari studi pustaka regional, 

pemetaan geologi permukaan, dan beberapa data sekunder. Analisa merupakan tahapan 

pemprosesan data terhadap hal yang menyangkut geologi dan kunci foto geologi dan tahap sintesa 

adalah menyimpulkan dari berbagai analisa tersebut dan  mewujudkan dari tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

Pola pengaliran di daerah penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu pola-pola pengaliran subdendritik, 

subtrelis dan subparalel. Satuan geomorfologi di daerah penelitian dibagi menjadi empat bentukan 

asal yang terbagi dalam delapan satuan bentuklahan, yaitu: gawir garis sesar (S1), perbukitan 

homklin (S2), dataran fluvio vulkanik (V1), dataran antarbukit (F1), tubuh sungai (F2), bukit sisa 

(D1) dan bukit terisolir (D2). Stratigrafi di daerah penelitian dibagi menjadi enam satuan batuan, 

yaitu Satuan breksi-koignimbrit Semilir, Satuan breksi-pumis Semilir, Satuan batupasir-vulkanik-

karbonatan Semilir, Satuan batupasir-vulkanik Semilir, Satuan breksi Nglanggran dan Satuan lava 

Nglanggran sertadua satuan endapan, yaitu endapan aluvial dan endapan gunungapi Merapi. 

Struktur geologi di daerah penelitian berupa sesar kiri naik Opak dengan tegasan utama berasal 

dari baratlaut-tenggara, sesar turun Patuk yang merupakan produk release dari tegasan baratlaut-

tenggara, Sesar mendatar kiri naik Patuk dan Sesar mendatar kanan naik Srimulyo merupakan 

produk dari tegasan utara-selatan. 

 

Kunci foto geologi ditentukan menjadi kunci-kunci foto geomorfologi, stratigrafi dan litologi 

terbatas serta struktur geologi.  

 

Pengandapan Satuan breksi-pumis Semilir berdasarkan klasifikasi Cas dan Wright (1988) dan 

Bronto (2010)vdiendapkan dengan mekanisme aliran, jatuhan dan jeruakan seruakan dengan 

sumber material yang berbeda-beda. 


