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Abstrak
Kecamatan Teluk Jambe Barat khususnya Desa Karangligar merupakan daerah dengan kerentanan tertinggi
akan bencana banjir dan penurunan kontur tanah di wilayah Karawang barat. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya resapan air di yang terjadi akibat dari pembangunan yang semakin pesat dan pengurangan lahan
pertanian sebagai daerah resapan air. Pada daerah penelitian terdapat Endapan kuarter (Q) yang merupakan
satuan tanah atau batuan yang berumur paling muda dan belum terkonsolidasi. Ketebalan endapan kuarter di
Desa Karangligar dan sekitarnya sekitar 30 m. Hasil pengukuran sampel tanah, nilai koefisien permeabilitas
didapatkan (k):0,000012cm/detik, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai permeabilitas kecil yang
menyebabkan air sukar masuk kedalam tanah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun alternatif solusi
dan rekomendasi dengan antisipasi terhadap fenomena penurunan kontur tanah di Desa Karangligar, Kecamatan
Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Kegiatan ini akan meninjau dari kondisi geologi daerah tersebut dengan
melihat geomorfologi, satuan geologi teknik dan kondisi hidrogeologi umum. Metode yang digunakan dalam
analisis ini yaitu dengan analisa peta kontur, analisis citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), uji
laboratorium sampel tanah dan pengamatan di lapangan. Data yang didapatkan berupa nilai koefisien
permeabilitas, koefisien pemampatan, pola kerapatan kontur, pola aliran sungai, litologi dan struktur geologi.
Kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan satuan geomorfologinya berdasarkan kondisi bentuk muka
bumi (landform).
Kata kunci: Geologi tanah, Geomorfologi, Hidrogeologi, Permeabilitas, Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM)

PENDAHULUAN
Kecamatan Teluk Jambe Barat, khususnya Desa Karangligar merupakan daerah yang memiliki kerentanan
tertinggi akan bencana banjir dan penurunan kontur tanah di wilayah Karawang barat. Menurut data yang ada di
BPBD Kabupaten Karawang, selama periode Januari 2016-April 2017. Desa Karangligar telah mengalami 14 kali
bencana banjir. Wilayah yang sering tergenang air adalah di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan. Hal tersebut
terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang semakin pesat yang membuat lahan
pertanian sebagai daerah resapan air berubah fungsi menjadi daerah pemukiman. Laju pertumbuhan penduduk
Desa Karangligar mengalami fluktuatif per tahunnya dalam rentang 4 tahun terakhir dimana dari tahun 2011
ketahun 2015 terjadi laju pertumbuhan sebesar 0,37%. Sedangkan di wilayah yang sering mengalami banjir yaitu
di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, pertumbuhan penduduk sebesar 46,9% dari jumlah keseluruhan
penduduk di Desa Karangligar.
Salah satu faktor yang membuat daerah menjadi rawan terkena banjir adalah kurangnya lahan resapan air
(water catchment area), yang mengakibatkan tingginya laju limpasan air (run off) yang menggenangi daerah
dengan kontur tanah yang mengalami penurunan signifikan. Genangan yang terbentuk di Desa Karangligar akibat
banjir diwilayah pesawahan. Luasan genangan tersebut kurang lebih seluas 6 ha berdasarkan survei yang
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dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang pada tanggal 10 April 2017.
Sedangkan kedalaman genangan kurang lebih setinggi dada orang dewasa.
Dampak dari adanya bencana banjir membuat para petani mengalami gagal panen dan rumah penduduk pun
mengalami kerusakan. Sebelum sering terja dibanjir banyak petani yang memiliki lahan sawah, hewan ternak dan
lahan garapan yang luas. Namun sejak banjir sering terjadi banyak petani yang mulai kehilangan sawah
pribadinya.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan kajian kontur tanah dan karakteristik
bencana Kabupaten Karawang dengan mengambil fokus pada Kecamatan Teluk Jambe Barat. Serta bertujuan
untuk menyusun alternatif solusi dan rekomendasi terkait dengan antisipasi terhadap fenomena penurunan kontur
tanah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang.

METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam melakukan analisi ini yaitu dengan analisis peta topografi, analisis citra Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) dan pengamatan di lapangan. Data yang didapatkan berupa pola kerapatan
kontur, pola aliran sungai, bentuk lembah sungai, litologi dan struktur geologi. Kemudian data yang telah
didapatkan dianalisis untuk menentukan satuan geomorfologinya berdasarkan kondisi bentuk muka bumi
(landform).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Geologi Daerah Penelitian
Kecamatan Teluk Jambe barat berada pada daerah aliran sungai Citarum yang memperlihatkan adanya suatu
endapan sungai muda (Qa), satuan endapan dataran banjir (Qaf) dan satuan batu pasir konglomerat dan batu lanau
(Gambar 1.1 Terlampir). Penampang C-D memperlihatkan struktur bawah permukaan kecamatan Teluk Jambe.
Endapan kuarter (Q) merupakan satuan tanah atau batuan yang berumur paling muda dan belum terkonsolidasi.
Ketebalan endapan kuarter di Desa Karangligar dan sekitarnya sekitar 30 m. Apabila endapan yang belum
terkonsolidasi tersebut terkena beban tambahan dari atas, maka lapisan tanah atau batuan akan mengalami
pemadatan yang akan mengganggu struktur bangunan yang dibangun diatasnya. Sehingga apabila infrastruktur
akan dibangun diatas endapan tersebut harus mempertimbangkan upaya untuk menstabilkan endapan tersebut.
Geomorfologi Daerah Penelitian
Dearah penelitian tersusun atas morfologi perbukitan dan lembah yang berada pada interval 12-37 mdpl. Titik
terendah permukaan tanah berada pada dataran tengah bentukan genangan. Sebagian besar bentang alam di daerah
penelitian terdiri dari lembahan dengan relief yang sangat landai. Lembahan yang mendominasi daerah tersebut
terdapat suatu bentukan cekungan yang terisi air yang membentuk suatu genangan dan rawa. Dalam kurun waktu
tertentu kondisi permukaan Desa Karangligar selalu berubah-ubah, hal tersebut terlihat dari Citra satelit yang
diambil tahun 2000 hingga 2016 (Gambar 1.2) dan peta kontur pada tahun 2007 dan 2015 (Gambar 1.3). Citra
satelit tersebut memperlihatkan gambaran bagaimana perubahan lahan pertanian yang akhirnya tergenang pada
tahun 2014.
Berdasarkan peta kontur tahun 2007 dan 2015 terlihat adanya kecenderungan penurunan muka tanah sekitar 2
meter. Hal tersebut terjadi karena adanya pengendapan oleh material batuan lain didaerah tersebut sehingga
permukaan tanah relatif lebih datar.
Pola Aliran Sungai
Pola aliran sungai daerah penelitian dikontrol oleh litologi dan kemiringan lereng. Berdasarkan pengamatan
secara langsung di lapangan maupun melalui peta topografi pola aliran sungai di daerah penelitian berupa pola
aliran sungai meander (Gambar 1.4 terlampir). sungai berpola meander hadir secara dominan seperti yang terlihat
di Sungai Citarum dan Cibeet. Sungai dengan pola ini sangat umum di jumpai pada daerah dataran rendah dan
lembahan yang relatif datar.
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Gambar 1.2 Citra Satelit yang diambil dari tahun 2000 hingga 2016
Sumber: Google Satellite
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Gambar A

Gambar B

Gambar 1.3 Peta Kontur di Desa Karangligar dan Sekitanya pada tahun 2007 (Gambar A) dan 2015 (Gambar B)
Sumber: Badan Informasi Geospasial

Berdasarkan kondisi bentuk muka bumi (landform), daerah penelitian dibagi menjadi 2 satuan geomorfologi,
yaitu:

1. Satuan Punggungan Barisan
Satuan ini menempati 11% luas daerah penelitian yang terdapat dibagian selatan. Satuan ini dicirikan dengan
relief kasar yang memiliki elevasi berkisar antara 28-47 mdpl. Pola kontur satuan ini cukup rapat dengan
kemiringan lereng 15̊-28̊. Morfologi pada satuan ini berupa punggungan yang memanjang dengan arah relief
barat-timur (Gambar 1.5). Morfologi tersebut menandakan bahwa satuan ini terdiri dari endapan yang cukup
resisten terhadap erosi. Pengamatan dilapangan membuktikan bahwa satuan ini terdiri dari tanah residual. Sungaisungai yang berkembang berupa sungai kecil yang mengalir ke kaki lereng dan menyatu dengan sungai besar di
bawahnya. Proses eksogen yang terjadi yaitu pelapukan dan erosi di beberapa titik pengamatan.

Gambar 1.5 Morfologi Perbukitan Barisan Yang Memanjang Barat-Timur Di Sebelah Selatan Desa Karangligar.
Sumber : Hasil Observasi Lapangan 2017

355

ISBN: 978-602-61045-4-0

9 – 10 Juli 2018

PROSIDING SNIPS 2018
2. Satuan Dataran Rendah Karangligar
Satuan ini menempati 89% luas daerah penelitian yang terdapat di bagian utara. Satuan ini dicirikan dengan
relief yang sangat datar dan memiliki elevasi berkisar antara 12-18 mdpl. Pola kontur sangat renggang dengan
kemiringan lereng 3̊-15̊. Morfologi pada satuan ini berupa lembahan dengan arah relief barat-timur. Morfologi
tersebut menandakan bahwa terdapat endapan yang berasal dari hasil transportasi dan terendapkan di tengah
lembahan (Gambar 1.6). Sehingga, morfologi tersebut kurang resisten terhadap pelapukan dan erosi. Pengamatan
dilapangan membuktikan bahwa terdapat tanah hasil pengendapan suatu dataran banjir. Pola sungai-sungai nya
adalah sungai meander, yang merupakan percabangan dari sungai Citarum dan Cibeet. Proses eksogen yang terjadi
yaitu pelapukan dan erosi di beberapa titik pengamatan.

Gambar 1.6 Morfologi Dataran Rendah Karangligar Yang Relatif Memanjang Dari Barat-Timur
Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2017

Satuan Geologi Teknik
Satuan geologi teknik daerah penelitian dapat dibagi menjadi 3 satuan, yaitu:

1. Satuan Tanah Residual Batu Pasir
Satuan ini menempati 11% dari luas daerah penelitian, satuan ini tersingkap baik di lereng sebelah selatan.
Persebarannya dibatasi oleh sebuah sungai yang mengalir dari timur ke barat. Hasil laboratorium dari sampel
tanah yang diambil pada kedalaman 0,5 m memberikan kadar air (Wn): 28,7%, berat jenis(ɣn):1,7g/cm3, jenis
tanah clayey SILT, warna :dark brown, plastisitas indeks(IP):16,6%, batas cair(LL):45,14%(high plastic), kelas
ML, sudut geser dalam (θ):32,3̊, kohesi(c):0,05kg/cm2, koefisien permeabilitas (k):0,000119 cm/detik, specify
gravity(Gs): 2,41, koefisien pemampatan(Cv):0,000747cm2/detik, indeks komprebilitas(Cc):0,544. Dari hasil
tersebut menunjukkan bahwa nilai permeabilitas kecil yang menyebabkan air sukar masuk kedalam tanah.

Gambar 1.7 Singkapan Satuan Tanah Residual Batupasir

356

ISBN: 978-602-61045-4-0

9 – 10 Juli 2018

PROSIDING SNIPS 2018

2. Satuan Endapan Dataran Banjir
Satuan ini menempati 69% dari luas daerah penelitian menyebar dari batas dengan satuan tanah residual batu
pasir hingga ke utara. Hasil laboratorium dari sampel tanah yang diambil pada kedalaman 0,5 m memberikan
kadar air (Wn): 42,4%, berat jenis(ɣn):2,4g/cm3, jenis tanah: silty CLAY, warna :dark brown, plastisitas
indeks(IP):36,4%, batas cair(LL):64,25%(high plastic), kelas CH, sudut geser dalam (θ):20,5̊,
kohesi(c):0,06kg/cm2, koefisien permeabilitas (k):0,000038cm/detik, specify gravity(Gs): 2,39, koefisien
pemampatan(Cv):0,00081cm2/detik, indeks komprebilitas(Cc):0,007. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai
permeabilitas kecil yang menyebabkan air sukar masuk kedalam tanah.

Gambar 1.8 Singkapan Satuan Endapan Dataran Banjir

3. Satuan Endapan Sungai
Satuan ini menempati 20% dari luas daerah penelitian menyebar di sekitar DAS sungai Citarum dan Cibeet.
Hasil laboratorium dari sampel tanah yang diambil pada kedalaman 0,5 m memberikan kadar air (Wn): 32,2%,
berat jenis(ɣn):2,5g/cm3, jenis tanah: silty CLAY, warna :dark brown, plastisitas indeks(IP):37,1%, batas
cair(LL):65,04%(high plastic), kelas CH, sudut geser dalam (θ):21̊, kohesi(c):0,06kg/cm2, koefisien permeabilitas
(k):0,000012cm/detik,specify gravity(Gs): 2,23, koefisien pemampatan(Cv):0,00147cm2/detik, indeks
komprebilitas(Cc):0,171.Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai permeabilitas kecil yang menyebabkan air
sukar masuk kedalam tanah. Berdasarkan nilai koefisien pemampatan, satuan ini masih mengalami konsolidasi
alami. Apabila koefisien pemampatan tersebut selalu konstan, diperkirakan tanah permukaan akan memampat
setebal sekitar 4,6 m.

Gambar 1.9 Singkapan Satuan Endapan Sungai
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Kondisi Hidrogeologi Umum
Terdapat aliran sungai di sebelah barat Desa Karangligar yang memiliki elevasi muka airnya lebih tinggi dari
muka tanah pada umumnya, sehingga di beberapa tempat yang terjadi rembesan pada tanggul sungai membentuk
rawa si sekitarnya(Gambar 1.10). Genangan dan rawa diperkirakan mencapai 60 hektar, dengan ketinggian 12
mdpl. Air yang mesuplai genangan di Desa Karangligar berasal dari sungai hasil percabangan Sungai Citarum
dan Cibeet.

Gambar A

Gambar B

Gambar 1.10 Rembesan Yang Terjadi Di Sungai Sebelah Barat Desa Karangligar (Gambar A), dan Kenampakan Sungai
Cabang Dari Sungai Cibeet (Gambar B)

KESIMPULAN
Hasil Kajian Desa Karangligar berdasarkan pengamatan langsung, 89% daerah penelitian merupakan daerah
dataran rendah. Faktor-faktor penyebab daerah tersebut rawan banjir adalah nilai koefisien permeabilitas (k)
hanya :0,000012 cm/detik, yang menunjukkan bahwa air sukar masuk kedalam tanah. Ketika air sukar masuk
maka menyebabkan terjadinya suatu genangan. Selain Itu didapatkan penurunan muka tanah sekitar 2m. Hal
tersebut terjadi karena adanya pengendapan oleh material batuan lain didaerah tersebut sehingga permukaan tanah
relatif lebih datar.

REKOMENDASI
Alternatif rekomendasi yaitu mengembalikan area genangan menjadi lahan pertanian,menjadikan genangan
sebagai embung(retention ponds), yaitu dengan pembuatan tanggul untuk menahan perkembangan genangan,
pembebasan lahan untuk pembangunan embung, pembangunan dan perbaikan jaringan drainase, pengembalian
fungsi sempadan sungai dan jaringan irigasi, serta pengalihan fungsi kegiatan pertanian menjadi perikanan air
tawar dan pengembangan masyarakatnya.
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Lampiran Gambar 1.1

Gambar 1.1 Peta Kondisi Geologi Lokasi Penelitian
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Sumber: Achdan dan Sudana, 1992

Lampiran Gambar 1.4

Gambar 1.4 Peta Pola Aliran Sungai Daerah Penelitian
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