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Sari

Sebagai salah satu cabang ilmu kebumian, geomorfologi memiliki peranan penting dalam
perencaan pembangunan pada suatu daerah.Untuk memberikan informasi mengenai bentang
alam beserta karakteristiknya, penelitian ini dilakukan dengan meninjau aspek geomorfologi
yang meliputi morfografi, morfometri, serta morfogenetik.Penelitian ini berlokasi pada daerah
Maja dan sekitarnya, termasuk ke dalam Kecamatan Maja, Majalengka, dan Bantarujeg, Provinsi
Jawa Barat.

Berdasarkan aspek morfografi yang meninjau bentuk lahan, pola pengaliran sungai, serta
bentuk lembah, diketahui bahwa daerah penelitian disusun oleh perbukitan sedang dan
perbukitan tinggi, dengan pola pengaliran sungai paralel, subdendritik, subtrelis, dan
rektangular.Pada aspek morfometri, diketahui bahwa daerah penelitian didominasi oleh kelas
lereng agak curam dan curam, serta terdapat pula kelas lereng agak landai dan landai.
Dikombinasikan pula dengan aspek morfogenetik berupa litologi penyusun daerah penelitian,
yaitu batupasir, batulempung, breksi, breksi vulkanik, dan tuf, dengan gaya endogen berupa
proses vulkanisme dan aktivitas tektonik, maka dihasilkan enam satuan geomorfologi, yaitu
satuan geomorfologi perbukitan vulkanik agak landai, satuan geomorfologi perbukitan vulkanik
landai, satuan geomorfologi perbukitan vulkanik agak curam, satuan geomorfologi perbukitan
struktural landai, satuan geomorfologi perbukitan struktural agak curam, satuan geomorfologi
perbukitan struktural curam.

Kata kunci: geomorfologi, morfogenetik, morfografi, morfometri, Maja

Abstract

Geomorphology is a part of earth science which has an important role in urban
development planning. This paper aims to get a better understanding aboutlandforms and its
characteristics in the research which is located in Maja area, Maja, Majalengka, and
Bantarujeg district, West of Java province

Based on morphography aspect which considers landforms, drainage pattern, and valley
shape, it’s been known that Maja area arranged of high hills and moderate hills with drainage
pattern covers parallel, subdendritic, subtrelis,  and rectangular. For morphometric aspects, the
reaserch area is dominated by steep slope and slightly steep slope. For morphogenetic aspects,
the research area is composed of sandstone, claystone, tuff, breccia, and volcanic breccia. As for
the endogeneous process, structural and volcanism   process developed the most. The
combination of those aspects results six geomorphological units, slightly ramp volcanic hills



geomorphological unit,ramp volcanic hills geomorphological unit,slightly steep volcanic hills
geomorphological unit, slightly steep volcanic hills geomorphological unit, rampstructural hills
geomorphological unit, slightly steep structural hills geomorphological unit, steep structural
hills geomorphological unit.

Key words: geomorphology, morphometric, morphogenetic, morphographic, Maja

Pendahuluan

Geomorfologi merupakan salah satu
cabang ilmu geologi yang membahas bentuk
lahan dan proses yang mempengaruhi
pembentukannya. Kajian mengenai
geomorfologi dapat berperan dalam
perencanaan suatu pembangunan pada suatu
wilayah, sehingga dinilai penting untuk
diteliti. Daerah penelitian seluas 100 km2

secara administratif termasuk ke dalam
Kecamatan Maja, Majalengka, dan
Bantarujeg, Provinsi Jawa Barat, tepatnya
terletak di sebelah tenggara Gunung
Ciremai. Dengan membahas tiga aspek
geomorfologi meliputi morfografi,
morfometri, serta morfogenetik, maka akan
dihasilkan sebuah peta geomorfologi yang
membagi daerah penelitian menjadi
beberapa satuan geomorfologi.

Tinjauan Pustaka

Sistem pemetaan geomorfologi harus
memenuhi kriteria unsur-unsur
geomorfologi, seperti gambaran bentuk
(morfografi), asal - usul / proses terjadinya
bentuk (morfogenetik), penilaian kuantitatif
bentuk (morfometri) dan material penyusun.
(Zuidam, 1985)

Morfografi secara garis besar
memiliki arti gambaran bentuk permukaan

bumi atau arsitektur permukaan bumi.Secara
garis besar morfografi dapat dibedakan
menjadi bentuk lahan
perbukitan/punggungan, pegunungan, atau
gunungapi, lembah dan dataran. Beberapa
pendekatan lain untuk pemetaan
geomorfologi selain morfografi adalah pola
punggungan, pola pengaliran dan bentuk
lereng. (Zuidam, 1985)

Aspek- aspek morfografi diantaranya
ialah :

1. Bentuk lahan dataran, kemiringan 0% -
2% terdiri atas bentuk asal marin,
bentuk asal fluvial, bentuk asal
campuran (delta), dan bentuk lahan
plato.

2. Bentuk lahan perbukitan/pegunungan,
perbukitan yang memiliki ketinggian
50 - 500 meter dengan kemiringan 7%
- 20%, sedangkan pegunungan
memiliki ketingian lebih dari 500
meter dengan kemiringan lebih dari
20%, terdiri atas bentuk lahan
perbukitan intrusi, perbukitan kubah
rempah gunungapi, perbukitan karst,
perbukitan memanjang dengan
penyusun batuan sedimen dan bentuk
lahan pegunungan.

3. Bentuk lahan vulkanik (gunungapi),
memiliki ketinggian lebih dari 1000
meter dengan kemiringan lereng 56% -
140%.



Kegiatan erosi dan tektonik yang
menghasilkan bentuk - bentuk  lembah
sebagai tempat pengaliran air, selanjutnya
akan membentuk pola - pola tertentu yang
disebut sebagai pola aliran. Pola aliran ini
sangat berhubungan dengan jenis batuan,
struktur geologi kondisi erosi dan sejarah
bentuk bumi.Sistem pengaliran yang
berkembang pada permukaan bumi secara
regional dikontrol oleh kemiringan lereng,
jenis dan ketebalan lapisan batuan, struktur
geologi, jenis dan kerapatan vegetasi serta
kondisi iklim. (Zuidam, 1985)

Van Zuidam (1985) membagi pola
pengaliran menjadi pola pengaliran dasar
dan pola pengaliran modifikasi (Gambar
1dan Tabel 1).

Lembah Permukaan bumi yang
tertoreh oleh limpasan air permukaan akan
membentuk lembah, selanjutnya lembah
sebagai penampung aliran air menjadi
sungai. Secara garis besar jenis lembah
dapat dibedakan menjadi :

a. Jenis lembah U tumpul.
b. Jenis lembah U tajam.
c. Jenis lembah V tumpul.
d. Jenis lembah V tajam.

Morfometri merupakan penilaian
kuantitatif dari suatu bentuk lahan dan
merupakan unsur geomorfologi pendukung
yang sangat berarti terhadap morfografi dan
morfogenetik. Penilaian kuantitatif terhadap
bentuklahan memberikan penajaman tata
nama bentuklahan dan akan sangat
membantu terhadap analisis lahan untuk
tujuan tertentu, seperti tingkat erosi,
kestabilan lereng dan menentukan nilai dari
kemiringan lereng tersebut. (Zuidam, 1985)

Variasi nilai kemiringan lereng yang
diperoleh kemudian dikelompokkan
berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng
(Tabel 2) menurut Van Zuidam (1985).

Perbedaan ketinggian (elevasi)
biasanya diukur dari permukaan
laut.Pentingnya pengenalan perbedaan
ketinggian adalah untuk menyatakan
keadaan morfografi dan morfogenetik suatu
bentuklahan, seperti perbukitan, pegunungan
atau dataran.Hubungan perbedaan
ketinggian dengan unsur morfografi
ditunjukkan pada Tabel 3.

Morfogenetik adalah proses atau asal
- usul terbentuknya permukaan bumi, seperti
bentuk lahan perbukitan/pegunungan,
bentuk lahan lembah atau bentuk lahan
pedataran. Proses yang berkembang
terhadap pembentukkan permukaan bumi
tersebut yaitu proses eksogen dan
prosesendogen. (Zuidam, 1985)

Proses eksogen adalah proses yang
dipengaruhi oleh faktor - faktor dari luar
bumi, seperti iklim, biologi dan artifisial.
Proses yang dipengaruhi oleh iklim dikenal
sebagai proses fisika dan proses kimia,
sedangkan ptoses yang dipengaruhi oleh
biologi biasanya terjadi akibat dari lebatnya
vegetasi, seperti hutan atau semak belukar
dan kegiatan binatang. Proses artifisial lebih
banyak disebabkan oleh aktifitas manusia
merubah bentuk permukaan bumi untuk
kepentingan kehidupannya. (Zuidam, 1985)

Proses endogen adalah proses yang
dipengaruhi oleh kekuatan/tenaga dari dalam
kerak bumi, sehingga merubah bentuk
permukaan bumi. Proses dari dalam kerak
bumi tersebut antara lain kegiatan tektonik
yang menghasilkan patahan (sesar),



pengangkatan (lipatan) dan kekar. Selain
kegiatan tektonik, proses kegiatan magma
dan gunungapi (vulkanik) sangat berperan
merubah bentuk permukaan bumi, sehingga
membentuk perbukitan intrusi dan
gunungapi. (Zuidam, 1985)

Metodelogi

Studi ini dilakukan dengan mengkaji
tiga aspek geomorfologi. Pada aspek
morfografi, akan dibahas bentuk lahan, pola
pengaliran sungai, serta bentuk lembah.
Selanjutnya, aspek morfometri ditinjau dari
elevasi serta kemiringan lereng. Terakhir,
aspek morfogenetik ditinjau dari litologi
penyusun daerah tersebut beserta gaya
endogen dan eksogen yang bekerja. Ketiga
aspek tersebut saling berkaitan dan
dianalisis sebelum dilakukan kegiatan
lapangan (pemetaan geologi) dengan
memperhatikan peta topografi yang memuat
informasi mengenai kontur serta
sungai.Adapun kegiatan pemetaan di
lapangan mendukung penjelasan aspek
morfogenetik mengenai litologi penyusun
daerah penelitian.

Pada akhirnya, penafsiran satuan
geomorfologi dilakukan dengan
mengelompokkan daerah penelitian
berdasarkan kombinasi ketiga aspek
tersebut.

Morfografi

Aspek morfografi merupakan aspek
geomorfologi yang dilihat secara kualitatif,
sehingga didukung pula oleh aspek

morfometri yang bersifat kuantitatif, seperti
contohnya elevasi. Daerah penelitian
tersusun oleh bentuk lahan dengan elevasi
yang berkisar antara 225 – 975 mdpl,
sehingga berdasarkan klasifikasi morfografi
oleh Van Zuidam (1985), bentuk lahan pada
daerah penelitian terbagi menjadi dua, yaitu
perbukitan sedang dan perbukitan tinggi.
Secara umum, bentuk lahan perbukitan
sedang terletak pada bagian utara dan barat
daerah penelitian, sedangkan bentuk lahan
perbukitan tinggi menyebar pada bagian
timur hingga selatan daerah penelitian.
(Gambar 2)

Dengan melakukan analisis alur-alur
sungai utama serta sungai intermiten, pola
pengaliran sungai pada derah penelitian
dibagi menjadi 4 pola yang didasarkan
kepada pola pengaliran dasar dan pola
pengaliran mofidikasi oleh Howard, 1967
(dalam Van Zuidam, 1985), yaitu paralel,
rektangular, subtrelis, dan subdendritik.
(Gambar 3)

Pola pengaliran paralel ditunjukkan
dengan anak sungai yang saling sejajar.Pola
ini terdapat pada bagian timur laut daerah
penelitian menempati sekitar 11%.Pola
pengaliran rektangular dicirikan dengan
sungainya yang membentuk sudut.Pola ini
menempati bagian utara daerah penelitian
seluas 33%.Pola pengaliran subtrelis
ditunjukkan dengan anak sungai yang
membentuk sudut tegak lurus terhadap
sungai utama. Pola ini terdapat pada bagian
tengah daerah penelitian menempati sekitar
34,5%. Pola pengaliran subdendritik
ditunjukkan dengan sungai yang bercabang
dengan percabangan yang tidak teratur. Pola
ini terdapat pada bagian selatan daerah
penelitian seluas 21,5%.



Selanjutnya, bentuk lembah
dianalisis berdasarkan kontur pada peta
topografi.Kontur yang rapat cenderung
menunjukkan bentuk lembah V yang
merupakan sungai-sungai muda di mana
erosi vertikal lebih bekerja dominan.Selain
itu bentuk lembah U ditunjukkan pula
dengan kontur yang relative renggang dan
umumnya merupakan sungai-sungai yang
sudah tua atau lebih dominan bekerja erosi
lateral.Selain meninjau dari kontur, bentuk
lembah diamati pula secara langsung pada
kegiatan pemetaan di lapangan.Daerah
penelitian didominasi oleh lembah V, namun
terdapat pula lembah U yang tersebar sekitar
25% dari luas daerah penelitian.

Morfometri

Analisis morfometri pada penelitian
ini ditinjau dari segi kemiringan lereng dan
elevasi. Menggunakan metode spasisal yang
disertai dengan koreksi kontur, daerah
penelitian terbagi menjadi 4 bagian
berdasarkan Van Zuidam (1985), yaitu
datar, lereng landai, lereng agak curam dan
lereng curam. (Gambar 4)

1. Lereng agak landai (2% - 7%), warna
hijau muda, tersebar pada bagian timur
laut daerah penelitian dan menempati
sekitar 16% daerah penelitian.

2. Lereng landai (7% - 15%), warna
kuning, tersebar di bagian tenggara,
barat, barat laut, dan barat daya daerah
penelitian, menempati sekitar 18,5%
daerah penelitian.

3. Lereng agak curam (15% - 30%),
warna jingga, tersebar pada bagian
timur dan barat lautdaerah penelitian,

menempati sekitar 35,5% daerah
penelitian.

4. Lereng curam (30% - 70%), warna
merah muda, tersebar di bagian barat
dan menempati sekitar 30% daerah
penelitian.

Morfogenetik

Morfogenetik ditinjau berdasarkan
litologi penyusun serta gaya endogen dan
eksogen yang bekerja pada daerah
penelitian. Untuk menentukan litologi
penyusun, peta geologi regional dapat
digunakan sebagai acuan. Daerah penelitian
yang termasuk ke dalam peta geologi
Lembar Arjawinangun (Djuri, 1995),
tepatnya Formasi Cinambo, Formasi Halang,
dan endapan Kuarter berupa Hasil Gunung
Api Tua Tak Teruraikan, dan Hasil Gunung
Api Muda Tak Teruraikan. (Gambar 5)

Setelah mengetahui garis besar
litologi penyusun pada daerah penelitian,
dilakukan kegiatan pemetaan di lapangan
untuk mendapatkan data yang lebih
akurat.Berdasarkan hasil pemetaan,
diketahui bahwa bagian timur daerah
penelitian disusun oleh batuan vulkanik
yang didominasi oleh breksi vulkanik serta
tuf yang ditemukan pada beberapa
lokasi.Adapun bagian barat daerah
penelitian disusun oleh batuan sedimen
berupa batupasir, batulempung serta breksi
polimik.(Peta Lembar 2)

Proses eksogen yang bekerja meliputi
proses sedimentasi, pelapukan, dan erosi
yang kurang lebih terjadi pada semua lokasi.
Tahap perubahan permukaan bumi yang
disebabkan oleh proses eksogen diawali



dengan terjadinya proses pelapukan yang
dipengaruhi oleh iklim dan kemudian diikuti
dengan terjadinya proses erosi yang
mengubah kenampakan permukaan bumi.

Ditinjau pula proses endogen, di
mana pada bagian timur didominasi oleh
aktivitas vulkanik, sedangkan bagian barat
dibentuk oleh proses endogen berupa
aktivitas tektonik yang ditunjukkan oleh
beberapa hal, seperti pola pengaliran sungai
yang berkembang ialah pola rektangular dan
subtrelis yang mengindikasikan bahwa
daerah tersebut dikontrol oleh struktur
geologi. Selain itu, diinterpretasikan pula
adanya kelurusan-kelurusan punggungan
yang dapat mengindikasikan daerah terlipat
pada DEM (digital elevation model).
(Gambar 6)

Selanjutnya, didukung pula oleh hasil
kegiatan pemetaan, di mana ditemukan
kekar-kekar gerus di Sungai Cikuya dan
Sungai Cibodas, lipatan, serta lipatan seret
pada Sungai Cibodas sebagai indikasi
adanya sesar.

Hasil Penelitian

Berdasarkan peninjauan ketiga aspek
geomorfologi yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka daerah penelitian dibagi
menjadi 6 satuan geomorfologi, yaitu satuan
geomorfologi perbukitan vulkanik agak
landai, satuan geomorfologi perbukitan
vulkanik landai, satuan geomorfologi
perbukitan vulkanik agak curam, satuan
geomorfologi perbukitan struktural landai,
satuan geomorfologi perbukitan struktural
agak curam, satuan geomorfologi perbukitan
struktural curam. (Peta Lembar 1)

Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik
Agak Landai

Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 16% dari total luas daerah penelitian
dan berada pada bagian timur lautdaerah
penelitian. Berdasarkan aspek morfografi,
satuan ini tersusun oleh bentuk lembah U,
bentuk lahan perbukitan sedang hingga
perbukitan tinggi dengan ketinggian berkisar
antara 400 – 587,5 mdpl, dan pola
pengaliran sungai paralel. Ditinjau dari
aspek morfometri, satuan ini tersusun oleh
lereng dengan kemiringan agak landai, yaitu
2 – 11%.Pada aspek morfogenetik, satuan
ini memiliki litologi penyusun berupa breksi
vulkanik dan tuf. Adapun gaya endogen
yang mendominasi ialah proses vulkanisme.
(Gambar 7)

Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik
Landai

Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 3,5% dari total luas daerah penelitian
dan berada pada bagian tenggara daerah
penelitian. Berdasarkan aspek morfografi,
satuan ini tersusun oleh bentuk lembah U-V,
bentuk lahan perbukitan sedang hingga
perbukitan tinggi dengan ketinggian berkisar
antara 475 – 687,5 mdpl dan pola pengaliran
sungai subdendritik dan subtrelis. Ditinjau
dari aspek morfometri, satuan ini tersusun
oleh lereng dengan kemiringan landai, yaitu
4 – 18%. Morfogenetik pembentuk satuan
ini adalah gaya endogen berupa proses
vulkanisme dengan litologi penyusun berupa
breksi vulkanik. (Gambar 8)

Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik
Agak Curam



Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 11,5% dari total luas daerah
penelitian dan berada pada bagian timur dan
barat daya daerah penelitian (Gambar 9).
Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini
tersusun oleh bentuk lembah V, bentuk
lahan perbukitan tinggi dengan ketinggian
berkisar antara 537,5 – 975 mdpl, serta pola
pengaliran sungai subdendritik, subtrelis,
dan rektangular. Ditinjau dari aspek
morfometri, satuan ini tersusun oleh lereng
dengan kemiringan agak curam, yaitu 9 –
28%.Secara morfogenetik, satuan ini
disusun oleh litologi berupa breksi vulkanik
dan tuf. Adapun gaya endogen yang
mendominasi berupa proses vulkanisme.

Satuan Geomorfologi Perbukitan Struktural
Landai

Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 9% dari total luas daerah penelitian
dan berada pada bagian barat laut, barat, dan
barat daya daerah penelitian (Gambar 10).
Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini
tersusun oleh bentuk lembah U, bentuk
lahan perbukitan sedang dengan ketinggian
berkisar antara 225 – 375 mdpl, serta pola
pengaliran sungai subdendritik, subtrelis,
dan rektangular.Ditinjau dari aspek
morfometri, satuan ini tersusun oleh lereng
dengan kemiringan landai, yaitu 5 –
19%.Pada aspek morfogenetik, pembentuk
satuan ini adalah struktral dengan litologi
penyusun batuan sedimen berupa batupasir,
dan batulempung, sedangkan gaya endogen
yang bekerja diinterpretasikan sebagai
proses struktural hasil dari aktivitas tektonik.

Satuan Geomorfologi Perbukitan Struktural
Agak Curam

Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 25% dari total luas daerah penelitian
dan berada pada bagian tengah serta barat
laut daerah penelitian (Gambar 11).
Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini
tersusun oleh bentuk lembah V, bentuk
lahan perbukitan sedang hingga perbukitan
tinggi dengan ketinggian berkisar antara
312,5 – 650 mdpl, dan pola pengaliran
sungai subdendritik, subtrelis, dan
rektangular. Ditinjau dari aspek morfometri,
satuan ini tersusun oleh lereng dengan
kemiringan agak curam, yaitu 9 –
30%.Morfogenetik pembentuk satuan ini
adalah struktral dengan litologi penyusun
batuan sedimen, berupa breksi, batupasir,
dan batulempung.

Satuan Geomorfologi Perbukitan Struktural
Curam

Satuan geomorfologi ini menempati
sekitar 35% dari total luas daerah penelitian
dan tersebar pada bagian barat daya, tengah,
hingga utara daerah penelitian (Gambar 12).
Berdasarkan aspek morfografi, satuan ini
tersusun oleh bentuk lembah V, bentuk
lahan perbukitan sedang hingga perbukitan
tinggi dengan ketinggian berkisar antara 350
– 712,5 mdpl, serta pola pengaliran sungai
subdendritik, subtrelis, dan rektangular.
Ditinjau dari aspek morfometri, satuan ini
tersusun oleh lereng dengan kemiringan
agak curam, yaitu 11 – 55%.Morfogenetik
pembentuk satuan ini adalah struktral
dengan litologi penyusun batuan sedimen,
berupa breksi, batupasir, dan batulempung.



Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka

dapat disimpulan bahwa dari aspek
morfografi, daerah penelitian terbagi
menjadi perbukitan tinggi dan perbukitan
sedang, dengan lembah U dan didominasi
oleh lembah V. Terdapat pola pengaliran
sungai paralel, rektangular, subtrelis, dan
subdendritik. Pada aspek morfometri,
kemiringan lereng pada daerah penelitian
terbagi menjadi agak landai, landau, agak
curam, dan curam. Pada aspek
morfogenetik, bekerja proses eksogen
berupa sedimentasi, pelapukan, dan erosi,
serta proses endogen berupa aktivitas
tektonik dan vulkanisme. Litologi penyusun
daerah penelitian berupa breksi vulkanik,
tuf, batupasir, batulempung, dan breksi.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut,
maka daerah penelitian terbagi menjadi 6
satuan geomorfologi, yaitu satuan
geomorfologi perbukitan vulkanik agak
landai, satuan geomorfologi perbukitan

vulkanik landai, satuan geomorfologi
perbukitan vulkanik agak curam, satuan
geomorfologi perbukitan struktural landai,
satuan geomorfologi perbukitan struktural
agak curam, satuan geomorfologi perbukitan
struktural curam.
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Lampiran

Gambar 1 Pola pengaliran dasar

Gambar 2Kenampakan 3D peta morfografi daerah penelitian, warna merah
menunjukkan daerah yang paling tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan daerah

dengan elevasi paling rendah



Gambar 3 Peta pola pengaliran sungai pada daerah penelitian (tanpa skala)

Gambar 4 Peta kemiringan lereng pada daerah penelitian (tanpa skala)

PETA KEMIRINGAN

LERENG



Gambar 5Peta geologi regional daerah penelitian tanpa skala (Djuri, 1995)

Gambar 6 Kelurusan punggungan pada DEM (digital elevation model)

Gambar 5Peta geologi regional daerah penelitian tanpa skala (Djuri, 1995)

Gambar 6 Kelurusan punggungan pada DEM (digital elevation model)

Gambar 5Peta geologi regional daerah penelitian tanpa skala (Djuri, 1995)

Gambar 6 Kelurusan punggungan pada DEM (digital elevation model)



Gambar 7Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan vulkanik agak landai di daerah Paniis

Gambar 8Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan vulkanik landai di daerah Cihaur

Gambar 9Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan vulkanik agak curam di daerah Wanahayu



Gambar 10Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan struktural landai di sungai Cibodas

Gambar 11Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan struktural agak curam di daerah Cibodas

Gambar 12Kenampakan satuan geomoforlogi perbukitan struktural curam di daerah Gununglarang



Pola
Pengaliran

Dasar
Karakteristik

Dendritik Bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan
kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta
tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi
struktur geologi.

Paralel Bentuk umum cenderung sejajar, berlereng sedang-agak curam,
dipengaruhi struktur geologi, terdapat pada perbukitan memanjang
dipengaruhi perlipatan, merupakan transisi pola dendritik dan trelis.

Trelis

Bentuk memanjang sepanjang arah jurus perlapisan batuan sedimen,
induk sungainya seringkali membentuk lengkungan menganan
memotong kepanjangan dari alur jalur punggungannya. Biasanya
dikontrol oleh struktur lipatan. Batuan sedimen dengan kemiringan
atau terlipat, batuan vulkanik serta batuan metasedimen berderajat
rendah dengan perbedaan pelapukan yang jelas. Jenis pola
pengalirannya berhadapan pada sisi sepanjang aliran subsekuen.

Rektangular

Induk sungai dengan anak sungai memperlihatkan arah lengkungan
menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut
kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering
memperlihatkan pola pengaliran yang tidak menerus.

Radial

Bentuk menyebar dari satu pusat, biasanya terjadi pada kubah
intrusi, kerucut vulkanik dan bukit yang berbentuk kerucut serta
sisa-sisa erosi. Memiliki dua sistem, sentrifugal dengan arah
penyebaran keluar dari pusat (berbentuk kubah) dan sentripetal
dengan arah penyebaran menuju pusat (cekungan).

Anular

Bentuk seperti cincin yang disusun oleh anak-anak sungai,
sedangkan induk sungai memotong anak sungai hampir tegak lurus.
Mencirikan kubah dewasa yang sudah terpotong atau terkikis
dimana disusun perselingan batuan keras dan lunak. Juga berupa
cekungan dan kemungkinan stocks.

Multibasinal

Endapan permukaan berupa gumuk hasil longsoran dengan
perbedaan penggerusan atau perataan batuan dasar, merupakan
daerah gerakan tanah, vulkanisme, pelarutan gamping serta lelehan
salju atau permafrost.

Kontorted

Terbentuk pada batuan metamorf dengan intrusi dike, vein yang
menunjukkan daerah yang relatif keras batuannya, Anak  sungai
yang lebih panjang ke arah lengkungan subsekuen, umumnya
menunjukkan kemiringan lapisan batuan metamorf dan merupakan
pembeda antara penunjaman antiklin dan sinklin.

Tabel 1.3 Pola pengaliran dasar beserta karakteristiknya



Klasifikasi
Kemiringan Beda Tinggi

(m) Warna
Persen (%) Derajat ( o)

Datar 0 - 2 0 – 2 < 5 m Hijau
Agak Landai 2 – 7 2 – 4 5 – 25 m Hijau muda
Landai 7 – 15 4 – 8 25 -75 m Kuning
Agak Curam 15 – 30 8 – 16 75 – 200 m Jingga
Curam 30 -70 16 – 35 200 – 500 m Merah muda
Terjal 70 -140 35 – 55 500 – 1000 m Merah
Sangat Terjal > 140 > 55 > 1000 m Ungu

TINGGI ABSOLUT UNSUR MORFOGRAFI

< 50 meter Dataran rendah

50 meter – 100 meter Dataran rendah pedalaman

100 meter – 200 meter Perbukitan rendah

200 meter – 500 meter Perbukitan sedang

500 meter – 1.500 meter Perbukitan tinggi

1.500 meter – 3.000 meter Pegunungan

> 3.000 meter Pegunungan tinggi

Tabel 2 Klasifikasi kemiringan lereng (Van Zuidam, 1985)

Tabel 3Pemerian bentuk lahan absolut berdasarkan perbedaan ketinggian


