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BAB III  

TINJAUAN GEOLOGI 

 

 

3.1 Geologi Regional Bandung Jawa Barat 

Secara fisik, bentang alam wilayah Bandung dan sekitarnya yang 

termasuk ke dalam Cekungan Bandung, merupakan cekungan berbentuk 

lonjong (elips) memanjang berarah timur tenggara – barat laut. Cekungan 

Bandung ini dimulai dari daerah Nagreg di sebelah timur sampai ke Padalarang 

di sebelah barat dengan jarak horizontal ± 60 km. Sementara itu, jarak utara – 

selatan mempunyai lebar sekitar 40 km. Cekungan Bandung ini hampir 

dikelilingi oleh jajaran kerucut gunung api berumur Kuarter, di antaranya 

disebelah utara terdiri atas kompleks Gunung Burangrang, Sunda, 

Tangkubanparahu, Gunung Bukittunggul, tinggian batuan gunung api 

Cupunagara, Gunung Manglayang, dan Gunung Tampomas. Batas timur berupa 

tinggian batuan gunung api Bukitjarian, Gunung Karengseng – Gunung 

Kareumbi, kompleks batuan gunung api Nagreg sampai dengan Gunung 

Mandalawangi. Batas selatan terdiri dari kompleks gunung api Kamojang, 

Gunung Malabar, Gunung Patuha dan Gunung Kendeng. Hanya di sebelah 

barat, Cekungan Bandung dibatasi oleh batuan gunung api berumur Tersier dan 

batugamping yang termasuk ke dalam Formasi Rajamandala [23].  

Cekungan Bandung sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni 

bagian timur, tengah, dan barat. Cekungan Bandung bagian timur dimulai dari 

dataran Nagreg sampai dengan Cicalengka, bagian tengah membentang dari 

Cicalengka hingga Cimahi – kompleks perbukitan Gunung Lagadar, dan 

cekungan bagian barat terletak di antara Cimahi – Batujajar hingga Cililin dan 

Waduk Saguling. Peneliti terdahulu [27] menyebut Cekungan Bandung hanya 

untuk kawasan bagian tengah. 
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Secara regional daerah jawa Barat merupakan daerah yang terletak pada 

alur volkanik-magmatik yang merupakan bagian dari Busur Sunda [11]. Busur 

Sunda ini membentang dari Pulau Sumatera ke arah timur hingga Nusa 

Tenggara yang merupakan manifestasi dari interaksi antara lempeng Samudera 

Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Interaksi ini bergerak ke arah utara dan 

menunjam ke bawah tepian benua Lempeng Eurasia yang relatif tidak bergerak 

[8]. Akibat dari interaksi lempeng-lempeng tersebut di daerah Jawa terdapat 

tiga pola struktur yang dominan [11], yaitu: 

a. Pola Meratus 

Mempunyai arah timurlaut-baratdaya (NE-SW). Pola ini tersebar di daerah 

lepas pantai Jawa Barat dan Banten. Pola ini diwakili oleh Sesar Cimandiri, 

Sesar naik Rajamandala, dan sesar-sesar lainya. Meratus lebih diartikan 

sebagai arah yang mengikuti pola busur umur Kapuas yang menerus ke 

Pegunungan Meratus di Kalimantan. 

b. Pola Sumatera 

Mempunyai arah baratlaut-tenggara (NW-SE). Pola ini tersebar di daerah 

Gunung Walat dan sebagian besar bagian selatan Jawa Barat. Pola ini 

diwakili oleh Sesar Baribis, sesar-sesar di daerah Gunung Walat, dan 

sumbu lipatan pada bagian selatan Jawa Barat. Arah Sumatera ini dikenal 

karena kesejajaranya dengan Pegunungan Bukit Barisan. 

c. Pola Sunda 

Mempunyai arah utara-selatan (N-S). Pola ini tersebar di daerah lepas 

pantai utara Jawa Barat berdasarkan data-data seismik. Arah ini juga 

terlihat pada Sesar Cidurian, Blok Leuwiliang. Arah sunda ini diartikan 

sebagai pola yang terbentuk pada Paparan Sunda. 
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Gambar 3. 1 Pola sebaran struktur lempeng Pulau Jawa 

3.2 Fisiografi Geologi  Jawa Barat 

Menurut [27], secara fisiografis daerah Jawa Barat dibagi menjadi lima 

bagian besar, yaitu Dataran Aluvial Jawa Barat Utara, Antiklinorium Bogor, 

Kubah dan Pegunungan pada Zona Depresi Tengah, Zona Depresi Tengah Jawa 

Barat, dan Pegunungan Selatan Jawa Barat. Daerah penelitian terletak pada 

Zona Bandung, tepatnya pada Kubah dan Pegunungan pada Zona Depresi 

Tengah Gambar 3. 2 Fisiografi Jawa Barat  [27]. 

 

Gambar 3. 2 Fisiografi Jawa Barat [27] 
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Zona Bandung merupakan daerah gunungapi yang relatif memiliki bentuk 

depresi dibandingkan zona yang mengapitnya yaitu Zona Bogor dan Zona 

Pegunungan Selatan. Sebagian besar terisi oleh endapan aluvial dan vulkanik 

muda (Kuarter) dari produk gunungapi yang terletak pada dataran rendah di 

daerah perbatasan dan membentuk barisan. Walaupun Zona Bandung 

membentuk depresi, ketinggiannya masih terbilang cukup besar seperti 

misalnya depresi Bandung dengan ketinggian 700-750 mdpl (meter diatas 

permukaan laut). Di beberapa tempat pada zona ini merupakan campuran 

endapan Kuarter dan Tersier, pegunungan Tersier tersebut yaitu Pegunungan 

Bayah (Eosen), bukit di Lembah Cimandiri (kelanjutan dari Pegunungan 

Bayah), Bukit Rajamandala (Oligosen) dan plateau Rongga termasuk dataran 

Jampang (Pliosen) dan Bukit Kabanaran. 

3.3 Stratigrafi Regional Bandung 

Menurut [11], wilayah Jawa Barat dapat dibagi menjadi empat mandala 

sedimentasi, yaitu: 

1. Mandala Paparan Kontinen Utara terletak pada lokasi yang sama dengan 

Zona Dataran Pantai Jakarta pada pembagian zona fisiografi Jawa Bagian 

Barat oleh [27]. Mandala ini dicirikan oleh endapan paparan yang 

umumnya terdiri dari batugamping, batulempung, dan batupasir kuarsa, 

serta lingkungan pengendapan umumnya laut dangkal. Pada mandala ini 

pola transgresi dan regresi umumnya jelas terlihat. Struktur geologinya 

sederhana, umumnya sebagai pengaruh dari pergerakan isostasi dari batuan 

dasar. Ketebalan sedimen di daerah ini dapat mencapai 5000 m. 

2. Mandala Sedimentasi Banten kurang begitu diketahui karena sedikitnya 

data yang ada. Pada Tersier Awal, mandala ini cenderung menyerupai 

Mandala Cekungan Bogor, sedangkan pada Tersier Akhir, ciri dari 

mandala ini sangat mendekati Mandala Paparan Kontinen. 

3. Mandala Cekungan Bogor terletak di selatan Mandala Paparan Kontinen 

Utara. Pada pembagian zona fisiografi Jawa Barat oleh [27], mandala ini 
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meliputi Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan. 

Mandala sedimentasi ini dicirikan oleh endapan aliran gravitasi, yang 

kebanyakan berupa fragmen batuan beku dan batuan sedimen, seperti 

andesit, basalt, tuf, dan batugamping. Ketebalan sedimen diperkirakan 

lebih dari 7000 m. 

4. Mandala Pegunungan Selatan Jawa Barat terletak di selatan Mandala 

Cekungan Bogor. Pada pembagian zona fisiografi Jawa Barat menurut 

[27], mandala ini meliputi Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona 

Bandung. 

Berdasarkan pembagian mandala sedimentasi di atas, daerah penelitian 

terletak pada Mandala Cekungan Bogor. Mandala Cekungan Bogor menurut 

Martodjojo (1984) mengalami perubahan dari waktu ke waktu sepanjang zaman 

Tersier–Kuarter. Mandala ini terdiri dari tiga siklus pengendapan. Pertama-tama 

diendapkan sedimen laut dalam, kemudian sedimen darat yang berangsur 

berubah menjadi sedimen laut dangkal, dan yang terakhir diendapkan sedimen 

dengan mekanisme aliran gravitasi. Siklus pertama dan kedua sedimen berasal 

dari utara,  sedangkan siklus ketiga berasal dari selatan. Lebih lanjut, [11] telah 

membuat penampang stratigrafi terpulihkan utara-selatan di Jawa Barat Gambar 

3. 3 Penampang stratigrafi utara-selatan Jawa Barat . 

 

Gambar 3. 3 Penampang stratigrafi utara-selatan Jawa Barat [11] 
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Cekungan Bandung terdiri atas berbagai formasi morfologi yang terdiri 

atas berbagai batuan berumur Oligosen hingga Resen. Batuan-batuan tersebut 

dikelompokan dalam beberapa formasi (Sampurno, 2004 dan Hutasoit, 2009) 

sebagai berikut : 

a. Formasi Cibeureum 

Formasi Cibeureum merupakan lapisan aquifer utama dengan sebaran 

berbentuk kipas yang bersumber dari Gunung Tangkubanparahu. Formasi 

ini terutama terdiri atas perulangan breksi dan tuf dengan tingkat 

konsolidasi rendah serta beberapa sisipan lava basal, dengan umur 

Plistosen Akhir-Holosen. Breksi dalam formasi ini adalah breksi vulkanik 

yang disusun oleh fragmen-fragmen skoria batuan beku andesit basal dan 

batu apung. 

b. Formasi Kosambi 

Nama Formasi Kosambi diusulkan oleh Koesoemadinata dan Hartono 

(1981) untuk menggantikan nama Endapan Danau yang digunakan oleh 

Silitonga (1973). Sebaran formasi ini dipermukaan adalah di bagian tengah. 

Litologinya terutama terdiri atas batu lempung, batu lanau dan batu pasir 

yang belum kompak dengan umur Holosen. Formasi ini mempunyai 

hubungan menjemari dengan Formasi Cibeureum bagian atas. Berdasarkan 

sifat litologinya, formasi ini berperan sebagai akuintar di kawasan 

Cekungan Bandung. 

c. Formasi Cikapundung 

Formasi ini adalah satuan batuan tertua yang tersingkap di daerah 

penelitian (Koesoemadinata dan Hartono, 1981) dan terdiri atas 

konglomerat dan breksi kompak, tuf dan lava andesit. Umur formasi ini 

diperkirakan Plitosen Awal. Kekompakan litologi penyusun formasi ini 

dapat digunakan sebagai salah satu pembeda dengan formasi Cibeureum 

serta dasar untuk menentukan peran formasi ini sebagai batuan dasar 

hidrologi di kawasan Cekungan Bandung. Menurut Silitonga (1973) 

formasi ini adalah ekuivalen dengan Qvu. Selain formasi ini, berdasarkan 
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sifat litologinya Qvl, Qvb, Qob dan Qyl dapat dimasukkan sebagai batuan 

dasar. 

d. Formasi Cilanang 

Formasi ini adalah satuan batuan tertua yang tersingkap di daerah 

penelitian (Koesoemadinata dan Hartono, 1981). Kekompakan litologi 

penyusun formasi ini Napal tufaan dan batu gamping massif. Tersingkapdi 

tepi sungai Citarum dekat kampung kampek, dapat digunakan sebagai salah 

satu pembeda dengan formasi Cikapundung serta dasar untuk menentukan 

peran formasi ini sebagai batuan dasar hidrologi di kawasan Cekungan 

Bandung. 

 

Gambar 3. 4 Peta Geologi Lembar Bandung-Garut Jawa Barat [15] 

 

  


