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BAB I
GEOMORFOLOGI DAN MANFAATNYA

A. Geomorfologi

1. Definisi dan aspek-aspek geomorfologi

Menurut ilmu bahasa (filologi), geomorfologi ber-
asal dari tiga akar kata yunani yaitu ge yang berarti bumi,
morphe yang berarti bentuk, dan logos yang berarti uraian.
Dengan demlkian geomorfologi dapat diartikan sebagai- urai-
en tentang bentuk burni-.

Berbagai definisi tentang geomorfologi telah dike-
mukakan oreng antara lain oleh;

8. Thornbury (1959), .....lt would mean ra discourse on
earth formsrr. Generally, it is thought 6f.as rthe science
of land fonmstr and it will be so used, although we shal1
extend it to include submarine forms.

b- strahlen (19?0) 
' the science of geonorphology treats

the origin and systeraatio development of all types of land-
fonms and is a majon part of physlcal geography.

c. cooke dan Donnkarap (1974), geomorphology is the stu-
dy of landfonmsr Bnd in partlcular of thein nature, origin,
processes of devel0pment, and mateni.al compositlon.

d. Verstappen (199r), geomorphology can be defined as
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the rsciencett dealing with landforms maklng up the earth

surface, both above and below sea 1evel and stressing thei,r

genesis and future development, as well as their envi,ron-

ment context.

Dari keempat definlsi tersebut dapat dimengerti bahwa

geomorfologi adalah ilmu tentang berbagai bentuk lahan di

permukaan bumi baik di atas maupun di bawah permukaan laut

dengan penekehan studinya pada: asa1, sifat' proses per-

kembangan, susunan materlal, dan kaitannya dengan lingkung-

8O.

Pada dasarnya terdapat empat aspek besar dalam geo-

morfologi yaitu: (1) studi bentuk lahan (geomorfologi sta-

tik). Dalam hal ini berupa studl kualitatip dan/atau kuan-

titatip (morfometri) tentang relief permukaan bumi yang

meliputi unsur-unsur seperti: bentuk lereng, kecuraman le-

reng, amplltudo relief, tingkat pengikj.san dan lain seba-

gainya. (2') studi proses (geomorfologi dinamlk). Da}am ha1

ini yang dipelajari adalah tentang perubahant perubahan

bentuk lahan dalam waktu yang singkat. Geonorfologi modern

mempelajari proses-proses yang aktip balk secara kualitatip

maupun kuantitatip dan juga mencoba memahami proses-proses

pada masa lampau dengan memeperhatikan adanya perubahan

ikl1m. (l)ietudi cara terbentuk (Seornorfologi genetik).

Cara terbentuknya bentuk lahan dan perkembangannya dalam

waktu lama.serta dalam hubungannya dengan waktu yang akan

datang telah menjadi pusat perhatian ahli geomorfologi

harnplr selama satu abad yaitu sejak pertengahan bbad ke 19.

Ketika itu terkenal dengan pandangan sintesanya tentang
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perkembangan bentuk lahan dalam waktu lama dan konsepnya

tentang siklus goemorfologl,yan8 dikermrkakan oleh I|'.M.

Davis (1850 - Lg34r. (4) studi lingkungan (geomorfologl

1i.ng!,mngen). Lingkungan adaleh suatu konsep antar dlsiplin

ilmuyanSsangatmempenSaruhigeomorfologlpadaakhir-akhir

ini. Hubungan bentuk lahan dan proses.:prosesnya dengan un-

sur-unsur bentang lahan yang lain (misalnya tanah, air ta-

nah, air permukaan, serta vegetasi) melalui hubungan eko-

logis termasuk dl dalamnya manusia sebagai suatu agen' te-

1ah menjadl bidang studi baru'

Geomorfologl adalah menupakan bagian dari studi geo-

grafl fisis. Geografi fisis adalah suatu tubuh dari prin-

sip-prinsipdasarllmupengetahuanalamyangterpilihan-
tara lain geodesi, astronomi, kartografi, meteorologi dan

klimatologi, pedologi, geografi tumbulranr oseanografi fl-

si.k, geomorfologi, geologi, dan hidnologi' Geografi fisis

merupakan studi dan perpaduan dari sejumlah ilmu kebumlen

yang memberikan pengertlan umum tentang sifat-sifat ling-

kungan yang mengelilingi manusia'

2. Beberapa konsep dasar geomorfologi

Terdapat beberapa konsep dasar yang penting diper-

hatikan dalam studl geomorfologi antara lain:

&. Hukum dan proses flsis yang sema yang berlaku pada

saat ini, berlangsung pula sepanjang waktu geologi

meskipun intensitasnya tldak selalu sama dengan in-

tensitas saat ini-

b. struktur geologi merupakan faktor penentu utama da-

1am evolusi bentuk lahan.


