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SUMMARY 
 
Abrasion of ordinary soil happened in river outskirts or so-called watershed (DAS). 

DAS is a continent region that is in topographic limited by accommodating mount backs and 
saved rainwater for then channels it to sea trough principal regulus named by catchment area 
(DTA). 

River Sayang is one of watercourse from river Konto which is SubDAS from DAS 
Brantas headwaters. Management activity of land done around DAS heedless headwaters of 
conservation system can push the happening of abundant erosion. Level of erosion closely 
related to performance of rainwater buttress deep soil which there is above equiamplitude 
surface of soil or usually is called as with water buttress energy at DAS. Purpose of this 
research is to know erosion speed as result of land use and knows level of water buttress 
energy at SubDAS Sayang at Satu town. 

SubDAS Sayang located at Ngantang and the jetting district passing 1 hamlet that is 
Ngantang. SubDAS Sayang has total wide 1.210 ha divided upper ; (1) area garden 170,003 
ha ( 14,05 %); ( 2) area distric 17,438 ha (1,45%)  mixture orchard  316,377 ha ( 26,15 %) 
and pine forest 706,184 ( 58,37 %). 

Erosion speed or soil loss at SubDAS Sayang which is biggest there is at area of 
distric 621,437 ton/ha/thn, garden area 2,950 ton/ha/thn and area of pine 7,979 ton/ha/thn. 
Level of danger of erosion happened included into light floor erosion. 26,150 % from land 
use total wide and erosion in floor as light as a leather 0,135 %, result of calculation of level 
of water buttress energy at SubDAS Sayang is got water buttress energy at area of pine forest 
142,40 m3 , area of garden 18,37m3

,
  area of  non irrigated  11,09 m3 and area distric 0,728 

m3. 
 
Keyword : Erosion speed, SubDAS, water buttress energy   
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RINGKASAN 

 
Pengikisan tanah biasa terjadi di daerah pinggiran sungai atau yang disebut dengan 

Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik 
dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk 
kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama yang dinamakan daerah tangkapan 
air (DTA). 

DAS Sayang merupakan salah satu anak sungai dari Kali Konto yang merupakan 
SubDAS dari DAS Brantas hulu. Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan di sekitar DAS 
daerah hulu yang tidak memperhatikan sistem konservasi dapat mendorong terjadinya erosi 
yang berlebihan. Besarnya erosi berkaitan erat dengan kemampuan tanah dalam menyangga 
air hujan yang terdapat di atas permukaan tanah atau yang biasa disebut dengan daya sangga 
air pada DAS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lain erosi akibat 
penggunaan lahan dan mengetahui besarnya daya sangga air pada SubDAS Sayang 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.  

SubDAS Sayang terletak di Kecamatan Ngantang dan daerah pengalirannya melewati 
1 Desa yaitu Desa Tulungrejo. SubDAS Sayang mempunyai luas total 1.210 ha yang terbagi 
atas ; (1) Lahan Sawah 170,003 ha (14,05 %); ( 2) Pemukiman 17,438 ha (1,45%) Tegalan 
316,377 ha (26,15 %) dan Hutan Pinus 706,184 ha (58,37 %). 

Laju erosi atau kehilangan tanah panda SubDAS Sayang yang paling besar terdapat 
pada lahan Pemukiman yaitu sebesar 621,437 ton/ha/thn, lahan Lahan Sawah sebesar 2,950 
ton/ha/thn dan lahan Hutan Pinus sebesar 7,979 ton/ha/thn.. Tingkat bahaya erosi yang terjadi 
termasuk ke dalam erosi tingkat ringan sebesar 26,150 % dari luas total penggunaan lahan 
dan erosi dalam tingkat sangat ringan sebesar 0,135 %. Hasil perhitungan besarnya daya 
sangga air pada SubDAS Sayang didapatkan daya sangga air pada lahan Hutan Pinus sebesar 
142,40 m3 , lahan Sawah sebesar 18,37 m3

, lahan Tegalan sebesar 11,09 m3 dan lahan 
Pemukiman sebesar  0,728 m3. 
 
Kata kunci : Laju erosi, SubDAS, Daya sangga air  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR SIMBOL 
 

 
Simbol Keterangan Satuan No Persamaan 

R Erosivitas Hujan   kJ/ha (1) 
K Erodibilitas Tanah  Ton/kJ (1) 
L Panjang Lereng  M (1) , (5) 
S Kemiringan Lereng  % (1)m (5) 
C Tanaman Atau Vegetasi / Faktor Pengelolaan 

Tanaman  
- (1) 

P Pengelolaan Tanah  - (1) 
Rb Indeks Erosivitas Bulanan  kJ/Ton (2) 
Hb Curah Hujan Bulanan  mm (2) 
WPi Daya Sangga Air Potensial Sawah  m3 (6) 
TG Tinggi Genangan  m (6) 
TP Tinggi Pematang  m (6) 
IT/KI Kapasitas Intersepsi Tajuk  m (6) 
Ai Luas Sawah  m3 (6) ,(7) 
WPni Daya Sangga Potensial Air Bukan Sawah  m3 (6) ,(7) 
RPT Ruang Pori Total  - (7) 
KA Kadar Air Tanah  - (7) 
ZP Kedalaman Zone Perakaran  m (7) 
KG Kapasitas Genangan  m (7) 
Ai Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah  m (7) 
WP Totap Daya Sangga Air Potensial DAS m2 (8) 
K Erodibilitas Tanah  - (1) ,(4) 
OM Persen Unsur Organik  % (4) 
S Kode Klasifikasi Struktur Tanah  - (4) 
P Permeabilitas Tanah  - (4) 
M Presentase Ukun Partikel  % (4) 
p Hujan Rerata Kawasan mm (3) 
p Hujan Pada Stasiun  mm (3) 
A Luas Daerah yang Mewakili Stasiun  km2 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Umumnya di daerah tropika basah seperti di Indonesia selain faktor iklim dan 

topografi, faktor bahan induk tanah paling dominan pengaruhnya terhadap ciri dan sifatnya 

tanah yang terbentuk serta potensi untuk pertanian. Kemampuan tanah dalam menahan laju 

erosi sangat penting untuk dapat mengurangi besarya pengikisan tanah. Pengikisan tanah 

dalam hal ini dapat disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada suatu wilayah. 

Sungai adalah cekungan yang terdapat di permukaan bumi sebagai tempat untuk 

menampung dan menyalurkan aliran air dan material yang dibawanya secara alamiah dari 

bagian hulu ke bagian hilir suatu daerah pengaliran ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya 

bermuara ke laut. Ditinjau dari segi hidrologi, sungai mempunyai fungsi utama untuk 

menampung curah hujan dan mengalirkannya sampai ke laut. 

Pengikisan tanah biasa terjadi di daerah pinggiran sungai atau yang disebut dengan 

Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi 

dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk 

kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama, dimana wilayah daratan tersebut 

dinamakan daerah tangkapan air (DTA). DTA (catchment area) yang merupakan ekosistem 

dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam (tanah air dan vegetasi) dan sumber 

daya ,manusia sebagai pemanfaatan sumber daya alam (Asdak, 2002). 

DAS Sayang merupakan daerah aliran sungai yang terletak di Kecamatan Ngantang 

dan sebagai salah satu sungai kecil dan berhubungan langsung dengan kali Konto yang 

mengalir ke DAS Brantas. Luas DAS Sayang yaitu 1,210 hektar yang terdiri dari Lahan 

sawah : 170,003 hektar, lahan pemukiman seluas : 17,438 Hektar, Lahan Pinus 706,184 

hektar, lahan tegalan (hutan campuran, rawa) seluas : 316,377 hektar.  



Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan di sekitar DAS daerah hulu yang tidak 

memperhatikan system konservasi dapat mendorong terjadinya erosi yang berlebihan. Erosi 

yang berlebihan tersebut dapat menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk 

pendangkalan sungai atau saluran irigasi karena pengendapan sedimen hasil erosi di daerah 

hulu. 

Erosi yang terjadi ini dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan dan 

lingkungan yang sekaligus menyebabkan ketidakberlanjutan beberapa kegiatan usaha 

ekonomi produktif. Pengurangan laju erosi dapat dilakukan dengan cara konservasi tanah dan 

pengolahan tanah yang baik dan benar melalui kaidah-kaidah yang ada. Besarnya erosi 

berkaitan erat dengan kemampuan tanah dalam menyangga air hujan yang terdapat di atas 

permukaan tanah atau yang biasa disebut dengan daya sangga air pada DAS. Untuk itu maka 

perlu diketahui daya sangga air DAS sehingga dapat diketahui kemampuan tanah dalam 

menyangga air dengan cara mengidentifikasikan tipe penggunaan lahan dan distribusinya. 

Penggunaan lahan terdiri dari sawah yang berupa : hutan, perkebunan, tegalan, kebun 

campuran, pemukiman, kawasan industri dan lain-lain. Kemampuan tanah menahan air dapat 

berkurang seiring banyaknya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi pemukiman dan 

tempat-tempat industri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Berapakah besarnya daya sangga air di DAS kali Sayang Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang.  

Ketersediaan air yang ada di dalam tanah sangat berpengaruh pada perubahan tata 

guna lahan yang ada di suatu daerah, adanya perubahan ini akan berdampak juga pada daerah 

resapan air hujan yang bisa semakin bertambah ataupun sebaliknya.  



Mengingat ketersediaan air tanah yang sangat berhubungan dengan sifat fisik tanah 

yang dalam hal ini yaitu proses infiltrasi, maka diperlukan adanya suatu penelitian yang 

ditujukan untuk menganalisa besarnya laju infiltrasi yang terjadi akibat adanya perubahan 

sifat fisik tanah yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan lahan yang ada di Ngantang. 

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu penelitian mengenai infiltrasi pada tata guna lahan di 

suatu daerah untuk bisa mengidentifikasikan besarnya laju infiltrasi yang terjadi. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui besarnya daya sangga air pada lahan di DAS Sayang Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang.  

2. Mengetahui besarnya laju erosi di SubDAS Sayang Kec. Ngantang Kab. Malang 

dengan menggunakan USLE (Universal Soil Loss Equation) 

 

1.4. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada dan keterbatasan waktu penelitian, 

maka pada penelitian ini dilakukan beberapa batasan masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.  

2. Penelitian ini tidak membahas masalah intersepsi tajuk pada tanaman. 

3. Data tanah yang digunakan untuk analisa di laboratorium adalah hasil pengambilan 

sample dilapangan. 

4. Pengambilan sample tanah dilapangan menggunakan 12 Ring sample.  

5.   Tidak membahas masalah kualitas air yang dipakai dalam penelitian. 

6.   Tidak membahas kandungan bahan kimia yang terdapat dalam tanah yang diteliti. 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

melakukan pendugaan daya sangga air pada lahan di SubDAS sayang di 

Ngantang Kabupaten Malang. 

2. Sebagai informasi bagi instansi terkait mengenai daya sangga pada lahan di 

Ngantang, dalam upaya menjaga kelestarian ketersediaan air tanah di daerah 

Ngantang dan sekitarnya. 

3. Menambah wawasan dan referensi tentang daya sangga  dan tata cara 

pengambilan sampel, pengukuran erosi.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Erosi 

Menurut Utomo (1994) Erosi adalah merupakan proses pengikisan kulit bumi, dimana 

laju pengikisan permukaan tanah lebih besar dibandingkan dengan laju pembentukan 

permukaan tanah. Menurut Suripin (2001) erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa 

hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. 

Kerusakan yang ditimbulkan oleh erosi tidak hanya dirasakan oleh daerah dimana erosi 

terjadi (daerah hulu), tetapi juga di daerah yang dilalui yaitu daerah tengah dan hilir. Selama 

proses erosi terjadi secara alamiah tidak akan menimbulkan masalah yang serius karena hal 

ini memang diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah di daerah hulu yaitu untuk 

meremajakan tanah, tetapi  bila proses erosi yang terjadi adalah erosi yang dipercepat 

(accelerated erosion) artinya proses erosi kecepatannya sudah jauh melebihi kecepatan 

proses pembentukan tanah sehingga dapat menyebabkan kerusakan lahan. Daerah hulu, 

dimana terjadi pengikisan dan pengangkutan lapisan tanah atas akan terjadi penurunan bahan 

organik, penunman kandungan hara tanaman dan kekurangan air. Kehilangan lapisan atas 

tanah (top soils) juga menyebabkan meningkatnya sedimentasi atau pengendapan di sungai, 

danau, waduk, saluran irigasi yang berdampak akan mengurangi usia efektif dari bangunan-

bangunan air tersebut. Daerah pertanian merupakan lahan yang paling rentan terhadap 

terjadinya proses erosi. Lahan-lahan pertanian yang terus menerus ditanami tanpa istirahat 

(failow), dan tanpa disertai cara pengelolaan tanaman, tanah dan air yang baik dan tepat. 

Khususnya di daerah-daerah basah dengan curah hujan yang melebihi 1500 mm per tahun 

akan mengalami penurunan produktifitas tanah sehingga dapat menyebabkan menurunnya 

kesuburan tanah, dimana lapisan hara yang terdapat pada lapisan tanah atas hilang bersamaan 

dengan terjadinya proses erosi. Nilai batas erosi yang dapat diterima adalah nilai laju erosi 



yang tidak melebihi laju pelapukan batuan. Nilai batas erosi yang dapat diterima dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Table 1. Batas Maksimum Laju Erosi 

Kondisi Tanah Laju Erosi 
(kg/m2/th) 

Skala Makro (missal DAS) 0,2 
Skala meso (missal lahan pertanian); 

� Tanah berlempung tebal dan subur (Mild-West, USA) 
� Tanah dangkal dan mudah tererosi 
� Tanah berlempung tebal, yang berasal dari endapan 

vulkanik (missal di Kenya) 
� Tanah yang mempunyai kedalaman : 

- 0 – 25 cm 
- 25 – 50 cm 
- 50 – 100 cm 
- 100 – 150 cm 
- > 150 cm 

� Tanah tropika yang sangat mudah tererosi 
� Skala mikro (misal daerah terbangun) 
� Tanah dangkal diatas batuan 
� Tanah dalam di atas batuan 
� Tanah lapisan dalam padat di atas batuan lunak 
� Tanah dengan permealibilitas lambat di atas batuan lunak 
� Tanah permeable di atas batuan lunak. 

 
0,6 – 1,1 
0,2 – 0,5 
1,3 – 1,5 

 
 

0,2 
0,2 – 0,5 
0,5 – 0,7 
0,7 – 0,9 

1,1 
2,5 
2,5 

0,112 
0,224 
0,448 
1,121 
1,341 

Sumber : Suripin (2001) 

 

2.2. Faktor Penyebab Erosi 

Menurut Hudson (1976) faktor penyebab erosi dinyatakan dalam erosivitas yang 

merupakan manifestasi hujan dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan kemiringan serta faktor 

tanah dinyatakan dalam erodibilitas yang juga dipengaruhi oleh adanya vegetasi. Erosi juga 

ditentukan oleh sifat hujan, sifat tanah, derajat dan panjang lereng. Adanya penutup tanah 

yang berupa vegetasi dan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan pemakaian dan 

pengelolaan tanah. Erosivitas merupakan sifat yang menentukan energi (R), faktor yang 

mempengaruhi besamya energi (kemiringan S, panjang lereng L) dan erodibilitas merupakan 

sifat tanah (K), serta faktor yang memodifikasikan yaitu tanaman (C) dan pengelolaan tanah 

(P). Topografi atau rupa muka tanah menentukan kecepatan aliran permukaan yang 



membawa partikel-partikel tanah. Peranan vegetasi penutup tanah adalah melindungi tanah 

dari pukulan langsung air hujan dan memperbaiki struktur tanah melalui penyebaran akar-

akamya. Faktor kegiatan manusia memegang peranan penting terutama dalam usaha 

pencegahan erosi karena manusia dapat memperiakukan faktor-faktor penyebab erosi lainnya 

kecuali faktor iklim. 

1. Iklim 

Faktor iklim yang besar pengaruhnya terhadap erosi adalah hujan dan temperatur. 

Hujan melalui tenaga kinetiknya dapat melepaskan butiran-butiran partikel tanah dan 

sebagian melalui kontribusinya terhadap aliran permukaan. Karakteristik hujan yang 

mempengaruhi erosi tanah yaitu jumlah atau kedalaman hujan, intensitas dan lamanya hujan. 

Jumlah hujan yang besar tidak selalu menyebabkan erosi yang berat jika intensitasnya 

rendah, dan sebaliknya hujan lebat dalam waktu singkat mungkin hanya menyebabkan sedikit 

erosi karena jumlah hujannya sedikit, jika jumlah dan intensitas hujan keduanya tinggi, maka 

erosi yang terjadi cenderung tinggi. 

2. Tanah 

Secara fisik tanah terdiri dari partikel mineral dan organik dengan berbagai ukuran. 

Partikel-partikel tanah tersusun dalam bentuk matriks yang pori-porinya kurang lebih  50. 

Sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara. Kaitannya dengan konsevasi tanah dan 

air, sifat fisik tanah yang berpengaruh meliputi; tekstur tanah, struktur tanah, penneabilitas 

dan kandungan bahan organik. 

3. Relief Lahan 

Derajat kemiringan dan panjang lereng mempengaruhi besamya erosi. Makin curam 

dan makin panjang lereng, maka semakin besar pula kecepatan aliran air permukaan dan 

bahaya erosi. Pada tanah yang datar (landai) kecepatan aliran air lebih kecil dibandingkan 

dengan tanah miring karena; (1) pada topografi miring memperbesar erosi, sehingga dapat 



membatasi dalamnya solum; (2) pada topografi datar kebanyakan air hujan meresap kedalam 

tanah dan menyebabkan terjadinya proses hidrolisa dan pencucian, jika bahan induknya tidak 

dapat atau sukar dirembesi air, maka tanah yang terdapat di atasnya untuk jangka waktu 

tertentu akan tetap lembab atau basah apabfla mempunyai curah hujan yang lebih besar 

daripada penguapan dari dalam tanah. 

4. Topografi 

Secara umum erosi akan meningkat dengan meningkatnya kemiringan dan panjang 

lereng. Pada lahan datar, percikan butir air hujan melemparkan partikel tanah ke udara ke 

segala arah. Pada lahan miring, partikel tanah lebih banyak yang terlempar ke arah bawah 

daripada yang ke atas. Makin panjang lereng makin banyak air yang terakumulasi, sehingga 

aliran permukaan menjadi lebih tinggi kedalaman maupun kecepatannya. 

5. Vegetasi 

Suripin (2001), berpendapat bahwa vegetasi mempunyai pengaruh dalam 

memperkecil laju erosi antara lain: 

a. Vegetasi mampu menangkap (intersepsi) butir air hujan sehingga energi kinetiknya 

terserap oleh tanaman dan tidak menghantam langsung pada tanah. Pengaruh intersepsi 

air hujan oleh tumbuhan penutup pada erosi melalui dua cara, yaitu; (1) memotong butir 

air hujan sehingga tidak jatuh ke bumi dan memberikan kesempatan terjadinya penguapan 

langsung dari dedaunan dan dahan; (2) menangkap butir hujan dan meminimalkan 

pengaruh negatif terhadap struktur tanah. 

b. Tanaman penutup mengurangi energi aliran, meningkatkan kekasaran sehingga 

mengurangi kecepatan aliran permukaan untuk melepas dan mengangkut partikel 

sedimen. 

c. Perakaran tanaman meningkatkan stabiltas tanah dengan meningkatkan kekuatan tanah, 

granularitas dan porositas. 



d. Aktivitas biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman memberikan dampak 

positifpada porositas tanah. 

e. Tanaman medorong transpirasi air, sehingga lapisan tanah atas menjadi kering dan 

memadatkan lapisan di bawahnya. 

Tanaman penutup (vegetasi) meningkatkan kekasaran permukaan dan memperpanjang 

lintasan aliran permukaan, sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan. 

6. Tindakan Campur Tangan Manusia 

Kegiatan-kegiatan manusia kebanyakan berkaitan dengan perubahan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap erosi, yaitu perobahan penutup tanah akibat penebangan hutan untuk 

pemukiman, lahan pertanian dan pengembalaan temak. Perubahan topoagrafi secara mikro 

akibat penerapan terassering, penggemburan tanah dengan pengolahan serta pemakaian 

stabilizer dan pupuk yang berpengaruh pada perubahan struktur tanah. 

Tahap-tahap terjadinya erosi ada berbagai macam yaitu hujan datang kemudian 

memukul tanah serta benda yang ada pada permukaan bumi, adanya jatuhnya hujan makan 

terjadilah percikan-percikan yang membawa material pada tanah sehingga terjadilah 

pengikisan pada tanah dan berakibat pada longsornya tanah. Ada beberapa macam erosi dari 

erosi percikan, erosi alur, erosi parit. Erosi juga terjadi karena Pelapukan adalah proses 

pegrusakan atau penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen. Pelapukan di setiap daerah 

berbeda beda tergantung unsur unsur dari daerah tersebut. Misalnya di daerah tropis yang 

pengaruh suhu dan air sangat dominan, tebal pelapukan dapat mencapai seratus meter, 

sedangkan daerah sub tropis pelapukannya hanya beberapa metersaja. Menurut proses 

terjadinya pelapukan dapat digolongkan menjadi jenis yaitu: Pelapukan fisik atau mekanik, 

pelapukan organis, pelapukan kimiawi. Pelapukanfisikdanmekanik pada proses ini batuan 

akan mengalami perubahan fisik baik bentuk maupun ukuranya. Batuan yang besar menjadi 

kecil dan yang kecil menjadi halus. Pelapukan ini di sebut juga pelapukan mekanik sebab 



prosesnya berlangsung secara mekanik.  Penyebab terjadinya pelapukan mekanik yaitu: 

Adanya perbedaan temperatur yang tinggi. Peristiwa ini terutama terjadi di daerah yang 

beriklim kontinental atau beriklim Gurun di daerah gurun temperatur pada siang hari dapat 

mencapai 50 Celcius. Pada siang hari bersuhu tinggi atau panas. Batuan menjadi 

mengembang, pada malam hari saat udara menjadi dingin, batuan mengerut. Apabila hal itu 

terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan batuan pecah atau retak-retak. Adapun 

pembekuan air di dalam batuan jika air membeku maka volumenya akan mengembang. 

Pengembangan ini menimbulkan tekanan, karena tekanan ini batu- batuan menjadi rusak atau 

pecah pecah. Pelapukan ini terjadi di daerah yang beriklim sedang dengan pembekuan hebat. 

Berubahnya air garam menjadi kristal, jika air tanah mengandung garam, maka pada siang 

hari airnya menguapdan garam akan mengkristal. Kristal garam ini tajam sekali dan dapat 

merusak batuan pegunungan di sekitarnya, terutama batuan karang di daerah pantai. 

Pelapukan organik penyebabnya adalah proses organisme yaitu binatang tumbuhan dan 

manusia, binatang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah, serangga. 

Dibatu-batu karang daerah pantai sering terdapat lubang-lubang yang dibuat oleh binatang. 

Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuh tumbuhan ini dapat bersifat mekanik atau kimiawi. 

Pengaruh sifat mekanik yaitu berkembangnya akar tumbuh-tumbuhan di dalam tanah yang 

dapat merusak tanah disekitarnya. Pengaruh zat kimiawi yaitu berupa zat asam yang 

dikeluarkan oleh akar- akar serat makanan menghisap garam makanan. Zat asam ini merusak 

batuan sehingga garam-garaman mudah diserap oleh akar. Manusia juga berperan dalam 

pelapukan melalui aktifitas penebangan pohon, pembangunan maupun penambangan. 

Pelapukan kimiawi pada pelapukan ini batu batuan mengalami perubahan kimiawi yang 

umumnya berupa pelarutan. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur 

(Karst). Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air dan suhu yang tinggi. Air yang banyak 

mengandung CO2 (Zat asam arang) dapat dengan mudah melarutkan batu kapur (CACO2). 



Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala karst. 

Di Indonesia pelapukan yang banyak terjadi adalah pelapukan kimiawi. Hal ini karena di 

Indonesia banyak turun hujan. Air hujan inilah yang memudahkan terjadinya pelapukan 

kimiawi. Dolina adalah lubang-lubang yang berbanuk corong. Dolina dapat terjadi karena 

erosi (pelarutan) atau karena runtuhan. Dolina terdapat hampir di semua bagian pegunungan 

kapur di Jawa bagian selatan, yaitu di pegunungan seribu. Gua dan sungai di dalam tanah,  

di dalam tanah kapur mula-mula terdapat celah atau retakan. Retakan akan semakin besar dan 

membentuk gua-gua atau lubang-lubang, karena pengaruh larutan.Jika lubang-lubang itu 

berhubungan, akan terbentuklah sungai-sungai di dalam tanah. Stalaktit adalah kerucut 

kerucut kapur yang bergantungan pada atap gua. Terbentuk tetesan air kapur dari atas gua. 

Stalakmit adalah kerucut-kerucut kapur yang berdiri pada dasar gua. Contohnnya stalaktit dan 

stalakmit di Gua tabuhan dan gua Gong di Pacitan, jawa Timur serta Gua jatijajar di 

Kebumen,Jawa Tengah. Bentangan alam akibat pengikisan. Air yang mengalir menimbulkan 

gesekan terhadap tanah dan batuan yang di laluinya. Gesekan akan semakin besar jika 

kecepatan dan jumlah air semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar jika gradien 

(kemiringan) Lahan juga besar. Gesekan antara air dengan tanah atau batuan di dasar sungai 

dan gesekan antara benda benda padat yang terangkat air oleh tanah atau batuan di bawahnya 

dapat menyebabkan terjadinya pengikisan. Pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara 

terus menerus dapat mengakibatkan terbentuk v, jurang atau ngarai, aliran deras dan air 

terjun. Apabila kecepatan aliran air di dasar sungai cepat maka akan terjadi pengikisan di 

dasar sungai capat maka akan terjadi pengikisan di dasar sungai atau sering di sebut erosi 

vertical. Apabila aliran aliran air yang cepat terjadi di tepi sungai maka akan manyebabkan 

terjadinya pengikisan ke arah samping atau erosi ke samping. Hasil erosi vertical, sungai 

semakin lama semakin dalam, sedang erosi ke samping menyebabkan sungai samakin lebar. 

Erosi vertical membentuk huruf v. Contoh lembah aria, Ngarai sihanok serta Grand Canyon 



di Amerika Serikat Jurang Perhatikan anda melihat adanya sungai yang sangat dalam dan 

sempit. Bentang alam seperti itu termasuk jurang. Jurang terbentuk jika pengikisan terjadi 

pada batuan yang resisten. Batuan resistenyang ada di kanan kiri sungai tidak mudah terkikis 

oleh air, sedangkan erosi veritikal terus berlangsung. Oleh karena itu erosi vertical 

berlangsung lebih cepat dibandingkan erosi ke samping. Akibatnya, dinding sungai sangat 

miring atau cenderung vertical dan dasar sungai dalam.bahan yang resisten adalah batuan 

yang keras dan tidak mudah terkikis air. Aliran deras Kadang kala kita temui sungai yang 

pada beberapa bagianya sangat deras, sedangkan bagian yang lain tidak deras. Aliran air 

sungai yang deras terbentuk dari adanya jenis batuan yang selang- seling antara batuan yang 

resisten dan batuan yang tidak resisten pada dasar sungai. Saat air melewati batuan yang 

resisten, air akan sulit melakukan pengikisan, akibatnya dasar sungai menjadi tidak rata. Pada 

saat air melewati batuan yang tidak resisten, terjadi turbulensi dan terbentuk seperti air terjun 

pendek yang aliranya deras. Air terjun terbentuk pada sungai yang jenis batuan di dasar 

sungai ada yang resisten yang tidak resisten.Proses yang terjadi hampir sama dengan aliran 

deras. Hanya saja, pengikisan air mengakibatkan perbedaan air yang cukup besar antara 

batuan resisten dan batuan tidak resisten. Akibatnya, air jatuh dari ketinggian membentuk air 

terjun. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang 

Terjadi secara terus - menerus terhadap dinding pantai. Bentang alam yang diakibatkan oleh 

erosi air laut, antara lain cliff (tebing terjal), notch (takik), gua di pantai, wave cut platform 

(punggung yang terpotong gelombang), tanjung, dan teluk. Cliff terbentuk karena gelombang 

melemahkan batuan di pantai. Pada awalnya gelombang meretakan batuan di pantai. 

Akhirnya, retakan semakin membesar dan membentuk notch yang semakin dalam akan 

membentuk gua. Akibat diterjang gelobang secara terus menerus mengakibatkan atap gua 

runtuh dan membentuk cliff dan wave cut platform.  

Pantai memiliki jenis batuan yang berselang seling antara batuan resisten dan tidak resisten. 



Pada batuan yang tidak resisten akan dengan mudah tererosi, sedangkan batuan yang resisten 

sulit untuk tererosi. Akibatnya, pada batuan yang tidak resisten akan terbentuk teluk yang 

menjorok ke daratan pada batuan yang resisten terbentuk tanjung yang menjorok ke laut. 

Erosi oleh gletser merupakan pengikisan yang dilakukan oleh gletser (lapisan es) di daerah 

pegunungan. Pengikisan ini terjadi di daerah yang memiliki empat musim. Pada saat musim 

semi, terjadi erosi oleh gletser yang meluncur menuruni lembah. Akkibatnya lereng menjadi 

lebih terjal.  

Menurut Morgan (1979) dalam Utomo (1984), faktor-faktor yang menyebabkan 

teqadinya erosi lahan dibagi dalam tiga faktor yaitu: 

a. Faktor energi yang tinggi, faktor ini meliputi: 

- Erosivitas yang tinggi 

- Laju aliran permukaan yang tinggi 

- Relief yang tinggi 

- Sudut kelerengan terjal 

- Ukuran lereng terlalu panjang 

- Ukuran teras terlalu panjang 

- Jarak teras terlalu panjang 

b. Faktor pelindung yang tinggi, faktor ini meliputi: 

- Tingkat kepadatan penduduk tinggi 

- Tanaman penutup jarang 

- Nilai kegunaan lahan tinggi 

- Tinggi pengelolaan tanah tinggi 

c. Faktor ketahanan yang tinggi, faktor ini meliputi: 

- Nilai erodibilitas tinggi 

- Kapasitas infiltrasi rendah 



- Pengelolaan lahan kurang baik 

 

2.3.Dampak Terjadinya Erosi 

Menurut Arsyad (2000), Erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur 

dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap 

dan menahan air. Tanah yang terangkut tersebut akan diendapkan di dalam sungai, waduk, 

danau, saluran irigasi di atas tanah pertanian dan masih banyak tempat lagi. Lebih jelasnya 

dampak terjadinya erosi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Table 2. Dampak Terjadinya Erosi 

Bentuk Dampak Dampak ditempat kejadian erosi Dampak diluar kejadian erosi 
Langsung - Kehilangan lapisan tanah yang baik bagi 

berjangkarnya akar tanaman 
- Kehilangan unsure hara dan keusakan 

struktur tanah 
- Peningkatan penggunaan energi untuk 

produksi 
- Kemerosotan produktifitas tanah atau 

bahkan menjadi tidak dapat 
dipergunakan untuk produksi 

- Kerusakan bangunan konservasi dan 
bangunan lainnya 

- Pemiskinan petani penggarap atau 
pemilik tanah. 

- Pelumpuran dan 
pendangkalan waduk, 
sungai, saluran dan badan 
air lainnya. 

- Menghilangnya mata air dan 
memburuknya kualitas air. 

- Kerusakan ekosistem 
perairan (tempat bertelur 
ikan, terumbu karang, dsb) 

- Kehilangan nyawa dan harta 
oleh banjir 

- Meningkatnya frekuensi dan 
masa kekeringan. 

Tidak Langsung - Berkurangnya alternative penggunaan 
lahan 

- Timbulnya dorongan atau tekanan untuk 
membuka lahan baru 

- Timbulnya keperluan akan perbaikan 
lahan bangunan yang rusak. 

- Kerugian oleh 
memendeknya umur waduk 

- Meningkatnya frekuensi dan 
besarnya banjir. 

Sumber : Arsyad (2000) 

2.4.Memprediksi Erosi Lahan 

2.4.1. Penggunaan Model USLE (Universal Soils Loss Equation) 

Evaluasi potensi erosi dapat dilakukan pada tingkat pengamatan yaitu tingkat makro, 

meso dan mikro. Pengamatan tingkat makro adalah evaluasi potensi erosi regional, 

pengamatan tingkat meso adalah evaluasi potensi erosi lokal dan pengamatan tingkat mikro 



merupakan evaluasi lapangan setempat. Berdasarkan beberapa penelitian dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan-perbedaan regional secara luas dalam potensi erosi terutama disebabkan 

oleh iklim, relief dan tanah, sedangkan perbedaan pada tingkat lapangan setempat merupakan 

manifestasi perbedaan-perbedaan dalam jenis tanaman atau pengelolaan tanaman, lereng dan 

tindakan konservasi yang digunakan. 

Model USLE dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi potensi erosi tingkat meso 

dan tingkat mikro dimana pada tingkat meso meliputi areal kecil seperti DAS, SubDAS, 

propinsi, kabupaten dan kecamatan dengan menggunakan peta dasar berskala 1:20.000 

sampai dengan skala 1:500.000. Faktor-faktor yang dianalisa adalah iklim, topografi dan 

tanah. Pada tingkat mikro model USLE digunakan untuk evaluasi erosi potensial yang 

meliputi areal yang lebih sempit yakni sebidang tanah. 

Secara umum Model USLE dapat digunakan untuk: 

1. Meramalkan kisaran kehilangan tanah tahunan dari suatu lahan miring dengan kondisi 

penggunaan lahan yang khusus. 

2. Meramalkan kehilangan tanah akibat perubahan sistem pengelolaan pertanaman dan 

praktek konservasi secara mekanis pada suatu lahan. 

3. Memberikan petunjuk dalam memilih sistem pengelolaan pertanaman dan praktek 

konservasi secara mekanis pada suatu lahan miring. 

4. Memberikan perkiraan kehilangan tanah suatu lahan untuk para pakar konservasi 

sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan strategi konservasi yang 

diinginkan. 

Namun model ini juga memiliki kelemahan yang akan mempengaruhi hasil 

perhitungan sehingga terdapat perbedaan dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan. 

Secara umum penggunaan Model USLE mempunyai kelemahan-kelemahan  sebagai 

berikut: 



1. Pada sebidang tanah tertentu, baik pelepasan atau kapasitas pengangkutan sedimen dapat 

membatasi hasil sedimen, tergantung pada kondisi topografi, sifat-sifat tanah penutup 

lahan dan jumlah serta laju hujan dan aliran permukaan. 

2. Pengendalian sedimen oleh pelepasan atau pengangkutan dapat berubah dari suatu hujan 

ke hujan yang lain bahkan dalam suatu kejadian hujan.  

3. USLE hanya memprakirakan erosi kulit dan erosi alur, tidak ditujukan untuk menghitung 

erosi parit. 

4. USLE tidak memperhitungkan endapan  sedimen, artinya hanya memprakirakan besamya 

tanah yang tererosi, tetapi tidak mempertimbangkan deposisi sedimen dalam 

perhitungannya besamya prakiraan erosi. 

Hubungan-hubungan tersebut dalam peristiwa pelepasan adalah berbeda dengan 

dalam peristiwa pengangkutan, sehingga keduanya tidak dapat dimasukkan dalam satu 

persamaan. Oleh karena pelepasan dan pengangkutan untuk setiap kejadian hujan adalah 

terbaik jika dipertimbangkan secara terpisah, maka persamaan campuran seperti USLE ini 

tidak dapat memberikan hasil yang terbaik dari keadaan lapang yang berbeda. 

USLE dikembangkan di USDA-SCS (United State Departement of Agriculture-Soil 

Conservation Services) bekerjasama dengan Universitas Purdue oleh Wischmeier dan Smith 

(1965) dalam Sarief (1988), berdasarkan analisis statistik terhadap lebih dari 10.000 tahun 

data erosi dan aliran permukaan, parameter fisik dan pengelolaan dikelompokkan menjadi 

lima variabel utama yang nilainya untuk setiap tempat dapat dinyatakan secara numeris. 

Kombinasi enam variabel tersebut dipergunakan untuk menghitung erosi lahan. Secara umum 

dapat dihitung besamya erosi dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss 

Equation): 

Ea=R x K x L S x C x P...................................................................................(1) 

 



2.4.2. Faktor Erosivitas Hujan 

Menurut Utomo (1994) definisi erosivitas hujan (rain erosivity) adalah kemampuan 

hujan untuk menimbulkan erosi. Erosivitas hujan diberi simbol R. Erosi terjadi karena adanya 

pukulan air hujan (erosi percikan) dan kikisan limpasan permukaan. Proses erosi air dimulai 

saat energi kinetik hujan mengenai permukaan tanah. Tenaga pukulan air hujan menyebabkan 

terkikis atau terlepasnya partikel tanah dari gumpalan tanah yang lebih besar. Menurut 

Morgan (1979) semakin tinggi intensitas hujan, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan 

sehingga semakin banyak partikel tanah yang terlepas akan terlempar bersama partikel air. 

Benturan tetesan air hujan dengan permukaan tanah akan menghancurkan ikatan struktur 

tanah menjadi zarah-zarah tanha yang kemudian memercik bersama percikan air hujan. 

Peristiwa ini menyebabkan (tanah terkikis dan disebut erosi percikan air hujan (rain splash 

erosion). Tetesan air hujan yang jatuh merupakan penyebab erosi sehingga apabila tetesan air 

hujan terhalang maka erosi akan berkurang karena kecepatan jatuh butiran hujan akan 

teredam. Pada saat hujan mulai turun hampir seluruh air hujan yang jatuh ke permukaan 

tanah akan membasahi dan meresap ke dalam tanah. Hal ini akan berlangsung sampai 

mencapai kapasitas infiltrasi yang relatif tetap (konstan), yaitu jika seluruh lapisan tanah 

sudahjenuh air dan seluruh porinya telah terisi penuh oleh air. Apabila hujan masih terus 

terjadi dengan intensitas yang melebihi kapasitas infiltrasi, maka akan terjadi aliran 

permukaan (run off). 

Indeks erosivitas hujan bulanan di SubDAS Sayang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yang direkomendasikan oleh (Utomo dan Mahmud, 1984 dalam Utomo 

1994) sebagai berikut; 

Rb = 10,84 + 4,15 Hb…………………………………………………………(2) 

Menurut Suripin (2001) faktor erosivitas hujan R, didefinisikan sebagai jumlah 

satuan indeks erosi hujan dalam setahun. Nilai R merupakan daya rusak hujan dapat dflutung 



dari persamaan (Wischmeier, 1959 dalam Suripin 2001) sebagai berikut 

R = Σn
i=1EI30.....................................................................................................(3) 

Menurut Persamaan (Bols, 1978 dalam Suripin, 2001) berdasaikan penelitiannya di Pulau 

Jawa dan Madura sebagai berikut; 

EI30 = 6,119Pb
1,211N-0,474Pmax

0,526………………………………………...…..(4) 

 

2.4.3. Faktor Erodibilitas Tanah 

Menurut Utomo (1994) definisi erodibilitas tanah adalah kemudahan tanah untuk 

tererosi. Erodibilitas tanah diberi simbol K. kepekaan suatu tanah terhadap erosi atau nilai 

erosibilitas suatu tanah ditentukan oleh: (1) ketahanan tanah terhadap daya rusak dari luar; (2) 

kemampuan tanah untuk menyerap air (infiltrasi dan perkolasi). Ketahanan tanah menentukan 

musah tidaknya massa tanah dihancurkan oleh air (baik air hujan maupun limpasan 

permukaan), sedang infiltrasi dan perkolasi menentukan volume limpasan permukaan untuk 

mengikis dan mengangkut hancuran massa tanah. Makin mudah massa tanah dihancurkan 

makin tinggi nilai erodibilitasnya. Makin sukar tanah meresap air, makin besar limpasan 

permukaan, makin besar massa tanah yang terkikis dan terangkut, sehingga nilai erodibilitas 

(K) juga makin besar. 

Kemudahan massa tanah untuk dihancurkan dipengaruhi oleh tekstur tanah, 

kemantapan agregat, kandungan bahan organik serta bahan semen yang lain. Kemampuan 

menyerap serta meneruskan air dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi, penneabilitas tanah, 

tekstur tanah, kemantapan agregat serta ruang pori.  

Tanah dengan parikel berukuran besar akan tahan terhadap erosi karena sukar dan 

tahan diangkut, sedangkan tanah yang didominasi oleh partikel yang berukuran halus akan 

sukar dan tahan terhadap erosi karena adanya pengikatan oleh partikel semen atau perekat. 

Tanah yang mudah tererosi adalah tanah berdebu dan pasir halus. Kamantapan agregat 



mempengaruhi ketahanan tanah terhadap pukulan air hujan dan daya urai air. Tanah dengan 

agregat berkemantapan tinggi akan mempunyai nilai erodibilitas yang relatif rendah. 

Kapasitas infiltrasi dipengaruhi oleh distribusi ukuran port, kemantapan agregat serta 

kedalaman efektif tanah. Adanya mineral liat yang mempunyai kemampuan mengembang 

(swelling) besar akan sangat menurunkan kapasitas infiltrasi. Adapun sifat-sifat tanah yang 

mempengaruhi erosi adalah; (1) tekstur tanah; (2) struktur tanah; (3) kandungan bahan 

organik; (4) kedalaman (soil depth); (5) sifat lapisan bawah tanah; (6) tingkat kesuburan 

tanah. Menurut Wischmeier (1975), dalam menentukan nilai K lebih dahulu menghubungkan 

sifat fisik tanah dengan kehilangan tanah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut; 

100 K =2,lMll4 (10-l2) (12-a) + 3.25 (b - 2) + 2,5(c - 3)................................. (5) 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Indeks Erodibilitas Tanah 

Jenis Tanah Nilai K 
Andosol, Lembang 0,16 
Latosol, Darmaga 0,02 – 0,04 
Latosol, Citaman 0,135 
Podzolik, Jonggol 0,13 
Mediteran Merah, Punung 0,17 
Mediteran Merah, Putat 0,25 
Grumusol, Jegu 0,24 – 0,31 
Litosol, Sentolo 0,18 – 0,19 
Regosol, Wajak 0,29 
Latosol, Dampit 0,16 
Andosol, Batu 0,07 
Mediteran, Pajaran 0,32 
Kambisol, Ngantang 0,13 
Sumber: Utomo (1994) 

 

Beberapa peneliti di Indonesia mengadakan penelitian untuk menghitung nilai 

erodibilitas untuk beberapa jenis tanah, diantaranya disajikan dalam Tabel 3. dan Klasifikasi 

tingkat erodibilitas tanah dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
2.4.4. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah : (1) kemiringan 



(slope); (2) panjang lereng; (3) bentuk lereng. Kemiringan suatu lereng dinyatakan dalam 

satuan derajad atau persen (%), misalnya lereng dinyatakan mempunyai kemiringan 10% jika 

perbandingan panjang kaki dan tinggi adalah 1:1. Kemiringan mempengaruhi kecepatan dan 

volume limpasan permukaan, makin curam suatu lereng, persentase kemiringan makin tinggi, 

makin cepat laju limpasan permukaan. Semakin singkatnya waktu untuk infiltrasi, maka 

volume limpasan permukaan semakin besar. Semakin meningkatnya persentase kemiringan, 

maka erosi semakin besar. Panjang lereng mempengaruhi energi untuk erosi karena panjang 

lereng mempengaruhi kemampuan untuk mengenai tanah. Pengaruh kemiringan terhadap 

besaraya erosi disajikan dalam Lampiran 10. Pengaruh panjang lereng terhadap limpasan 

disajikan dalam Lampiran 11. 

Menurut (Lal, 1982 dalam Utomo, 1994) dari Tabel 5, ternyata erosi meningkat jika 

lereng bertambah panjang sampai 20 m, kemudian turun pada lereng 37,5 m karena turunnya 

erosi pada lereng 37,5 m mungkin disebabkan lereng tersebut tidak homogen (beraturan). 

Limpasan permukaan dari lereng berbentuk cekung, berarti lahan dengan derajat kemiringan 

dan panjang lereng yang sama, erosi dari lereng berbentuk cembung akan lebih besar dari 

lahan yang berbentuk cekung. Menurut Schwab (1981), faktor panjang lereng (L) dapat 

dihitung berdasarkan persamaan: 

L =( )m…………………………………………………………………….(6) 

Faktor kemiringan lereng (S) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Schwab, 1981) : 

S =  ………………………………….........…….(7) 

Prakiraan erosi dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss 

Equation) komponen panjang lereng (L) dan kemiringan lereng (S) diintegrasikan menjadi 

faktor panjang dan kemiringan lereng (Ls). Ls dapat dihitung dengan persamaan (Goldmand, 

1986) sebagai berikut: 



Ls = …………….....…(8) 

Sedangkan menurut Utomo (1987), nilai LS dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : 

LS =  ……………………………………...(9) 

 

2.4.5. Faktor Tanaman Penutup dan Manajemen Tanaman (C) 

Menurut Abdurachman, dkk (1984) faktor pengelolaan tanaman (faktor C) 

menunjukkan keseluruhan vegetasi, seresah, keadaan permukaan tanah dan pengelolaan lahan 

terhadap besamya tanah yang hilang (erosi). Faktor C merupakan salah satu parameter dalam 

USLE yang telah dimodifikasi untuk dapat dimanfaatkan dalam menentukan besamya erosi 

di daerah berhutan atau lahan dengan dominasi vegetasi berkayu. Parameter tersebut adalah 

konsolidasi tanah, sisa-sisa tanaman, tajuk vegetasi, sistem perakaran, efek sisa perakaran 

dari kegiatan pengelolaan lahan, faktor kontur, kekasaran permukaan tanah, gulma dan 

rumput-rumputan. 

Faktor tanaman penutup dan manajemen tanaman menggambarkan nisbah antara 

besamya erosi dari lahan yang bertanaman tertentu dan dengan manajemen (pengelolaan) 

tertentu terhadap besamya erosi tanah yang tidak ditanami dan diolah bersih. Faktor tanaman 

penutup dan manajemen tanaman mengukur kombinasi pengaruh tanaman dan 

pengelolaannya. Nilai C merupakan faktor yang dipengaruhi oleh banyak variabel dan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu; (1) variabel alami terutama adalah iklim dan fase 

pertumbuhan tanaman; (2) variabel yang dipengaruhi oleh pengelolaan, yaitu tajuk tanaman, 

mulsa sisa-sisa tanaman yang dibenamkan ke dalam tanah, pengelolaan tanah, pengaruh 

residual pengelolaan tanah, dan interaksi antar variabel. Untuk nilai C pada berbagai jenis 



tanaman dan pengelolaan tanaman dapat dilihat pada Tabel 6. Untuk Nilai faktor C 

(pengelolaan Tanaman) dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Indeks Pengelolaan Tanaman (C) 

untuk Pertanaman Tunggal pada Lampiran 7. 

 

2.4.6. Pengelolaan dan Konservasi Tanah (P) 

Pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) terhadap besarya erosi 

dianggap berbeda dari pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas pengelolaan tanaman (C). 

Tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah 

(P) bervariasi terutama tergantung pada kemiringan lereng. Faktor P adalah nisbah antara 

tanah tererosi rata-rata dari bahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap 

tanah tererosi rata-rata dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi, dengan catatan 

faktor-faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Penilaian faktor P di 

lapangan lebih mudah bila digabungkan dengan faktor C karena dalam kenyataannya, kedua 

faktor tersebut berkaitan erat. Perkiraan Nilai Faktor CP berbagai Jenis Penggunaan Lahan di 

Jawa dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

2.5.Pendugaan Kekritisan Lahan 

Kekritisan pada suatu lahan dapat dianalisa dengan menghitung laju erosi di lahan 

tersebut. Untuk memudahkan perhitungan laju erosi ini dilakukan pada tiap unit lahan. Unit 

lahan yang merupakan hasil overlay dari peta jenis tanah, peta kelerengan dan peta tata guna 

lahan. Masing-masing unit lahan mempunyai jenis tanah, kemiringan lereng dan jenis tata 

guna lahan yang berbeda-beda sehingga usaha konservasi yang dilakukan untuk tiap unit 

lahan yang berbeda-beda. 

 

2.5.1. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

Perkiraan erosi tahunan rata-rata dan kedalaman tanah dipertimbangkan untuk 



Tingkat Bahaya Erosi (TBE) untuk setiap satuan lahan. Kelas Tingkat Bahaya Erosi disajikan 

dalam Tabel 5. 

Tabel 4 . Perkiraan Nilai Faktor CP berbagai Jenis Penggunaan Lahan di Jawa 

Konservasi dan Pengolahan Tanaman Nilai CP 
Hutan: 

a. Tak terganggu 
b. Tanpa tumbuhan bawah, dengan seresah 
c. Tanpa tumbuhan bawah, tanpa seresah 

0,01 
0,05 
0,50 

Semak: 
a. Tak terganggu 
b. Sebagian berumput 

0,01 
0,10 

Kebun: 
a. Kebun talun 
b. Kebun pekarangan 

0,02 
0,20 

Perkebunan: 
a. Penutupan tanah sempuma 
b. Penutupan tanah sebagian 

0,01 
0,07 

Perumputan: 
a. Penutupan tanah sempuma 
b. Penutupan tanah sebagian: ditumbuhi alang-alang 
c. Alang-alang : pembakaran sekali setahun 
d. Serai wangi 

0,01 
0,02 
0,06 
0,65 

Tanaman pertanian: 
a. Umbi-umbian 
b. Biji-bijian 
c. Kacang-kacangan 
d. Campuran 
e. Padi irigasi 

0,51 
0,51 
0,36 
0,43 
0,02 

Perladangan: 
a. 1 tahun tanam - 1 tahun bero 
b. 1 tahun tanam - 2 tahun bero 

0,28 
0,19 

Pertanian dengan konservasi 
a. Mulsa 
b. Teras bangku 

0,14 
0,04 

Sumber : Abdurachman dkk (1979) dalam Asdak (2004) 

 

2.5.2. Klasifikasi Kemampuan Penggunaan Lahan (KPL) 

Menurut BPDAS Brantas (2003), Klasifikasi lahan merupakan suatu tindakan 

evaluasi lahan untuk penggunaan lahan tertentu sesuai dengan kemampuannya yang 

digunakan untuk tujuan konservasi dan pengelolaan DAS. Kemampuan lahan adalah 

kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha pertanian paling intensif, dengan 



memperhatikan perlakuan yang diberikan yang tidak menyebabkan kerusakan tanah akibat 

erosi.  

Tabel 5. Kelas Tingkat Bahaya Erosi 

Solum Tanah 
(Cm) 

Kelas Erosi 

I II III IV V 

Erosi (Ton/Ha/Thn) 
<15 15-60 60-180 180-480 >480 

Dalam 
>90 

SR 
0 

R 
I 

n m SB 
IV 

Sedang 
60-90 

R 
1 

n in SB 
IV 

SB 
IV 

Dangkal 
30-60 

N m SB 
IV 

SB 
IV 

SB 
IV 

Sangat Dangkal 
<30 

III IV SB 
IV 

SB 
IV 

SB 
IV 

Sumber: BRLKT (1998) 
Keterangan: 

0 – SR = Sangat Ringan  
I - R  = Ringan 
II – S  = Sedang 
III – B  = Berat 
IV – SB = Sangat Berat 
 

Sistem KPL ini ditentukan dengan menggunakan informasi tentang bahaya erosi, 

kelerengan dan kedalaman tanah yang nantinya dapat ditentukan perkiraan pendahuluan kelas 

dan subkelas kemampuan penggunaan lahan. Kelas KPL disimbolkan dengan angka romawi I 

hingga VIII yang menunjukkan tingkat pembatas-pembatas fisik, sedangkan subkelas KPL 

menunjukkan pembatas fisik yang dominan dan diberi simbol huruf e (erosi), s (pembatas 

tanah, yang paling umum adalah solum tanah namun dapat juga berupa pembatas tanah fisik 

atau kimia) dan g (gradien lereng). 

Sistem ini mempertimbangkan kesesuaian lahan dalam menunjang pemanfaatan 

pertanian secara luas, misalnya budidaya tanaman pertanian, padang rumput, wanatani, hutan 

produksi dan butan lindimg. 

Pada klasifikasi KPL, KPL yang mempunyai kelas VII dan VIII dianggap sebagai 

lahan kritis. Pembatas-pembatas fisik pada lahan yang dianggap kritis diantaranya adalah:  



1. Tingkat erosi saat ini yang berat dan sangat berat 

2. Efek dari erosi terdahulu yang berat dan sangat berat (degradasi lahan) 

3. lereng sangat curam 

4. Tanah yang dangkal atau tidak ada 

Kelas KPL mengungkapkan derajat pembatas terhadap penggunaan keberlanjutan 

yang disusun dalam urutan yang sesuai dengan peningkatan faktor pembatas fisik atau bahaya 

untuk digunakan. Penjelasan singkat Kelas KPL sebagai berikut: 

Kelas I-IV ditetapkan untuk budidaya tanaman permanen dengan atau tanpa teras, terjadi 

peningkatan pembatas fisik atau penanaman tanaman pangan. 

Kelas V tidak sesuai untuk budidaya tanaman permanen tanpa teras bangku datar. Kelas ini 

sesuai untuk budidaya tanaman pada teras bangku, dan untuk wanatani, padang 

nunput atau hutan. 

Kelas VI hanya sesuai untuk budidaya tanaman permanen dimana kedalaman tanah dan 

lereng memungkinkan dibuat teras bangku. 

Kelas VII tidak sesuai untuk budidaya tanaman dan wanatani. Kelas ini sesuai untuk 

silvopasture, padang rumput atau hutan. 

Kelas VIII mempunyai pembatas fisik yang sangat berat sehingga tidak sesuai untuk segala 

bentuk tanaman pertanian, padang rumput, atau hutan produksi. Kelas ini hanya 

sesuai untuk perlindungan DAS. 

 

2.6.Usaha Konservasi 

Konservasi tanah adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas 

tanah yang sesuai dengan daya guna dan kemampuan tanah. Dalam melaksanakan usaha 

konservasi tanah, yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui faktor penyebab kerusakan 

tanah, proses terjadinya kerusakan tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya baik 



yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya proses tersebut. Setelah itu baru 

dapat menentukan tindakan pengelolaan untuk memperkecil faktor-faktor yang mempercepat 

erosi dan memperbesar faktor-faktor yang menghambat erosi serta faktor-faktor yang dapat 

memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah. 

Masalah konservasi tanah adalah masalah menjaga agar struktur tanah tidak 

terdispersi, dan mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan. Berdasarkan hal 

tersebut, ada tiga cara pendekatan dalam konservasi tanah yaitu (Arsyad, 1989) : 

1. Menutup tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman atau sisa-sisa tanaman atau 

tumbuhan agar terlindung dari daya perusak butir-butir hujan yang jatuh. 

2. Memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap penghancuran agregat 

dan terhadap pengangkutan, dan lebih besar dayanya untuk menyerap air di permukaan 

tanah. 

3. Mengatur air aliran permukaan agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan 

memperbesar jumlah air terinfiltrasi kedalam tanah.  

Metode konservasi tanah yang umum digunakan, antara lain : 

1) Metode Vegetatif 

Cara vegetatif dalam usaha pengendalian erosi didasarkan pada peranan dan sisa-

sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak 

aliran permukaan dan erosi. 

Metode vegetatif mempunyai fungsi antara lain : 

a. Melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hulan yang jatuh 

b. Melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah 

c. Memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan air yang langsung 

mempengaruhi besamya aliran permukaan 

Cara vegetatif dalam pelaksanaannya dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 



berikut: 

1. Tanaman penutup tanah 

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang memang sengaja ditanam untuk melindungi 

tanah dari erosi, menambah bahan organik tanah dan sekaligus dapat meningkatkan 

produktivitas tanah. 

2. Pertanaman dalam strip 

Pertanaman dalam strip adalah cara cocok tanam dengan beberapa jenis tanaman ditanam 

berselang-seling dalam strip-strip pada sebidang tanah dan disusun memotong lereng atau 

garis kontur. Pertanaman dalam strip cocok untuk tanah dengan drainase bagus, karena 

sistem ini dapat menurunkan kecepatan aliran sehinggajika diterapkan pada lahan dengan 

drainase jelek dan laju infiltrasi rendah akan berakibat terjadinya pengisian air tanah yang 

berlebihan (waterlogging). 

3. Pertanaman berganda 

Pertanaman berganda berguna untuk meningkatkan produktivitas lahan sambil 

menyediakan proteksi terhadap tanah dari erosi. Sistem ini dapat dilakukan baik dengan 

cara pertanaman beruntun, tumpang sari atau tumpang gilir. 

4. Penggunaan mulsa 

Pemulsaan adalah menutupi permukaan tanah dengan sisa-sisa tanaman. Sisa-sisa 

tanaman yang banyak digunakan adalah misalnya jerami padi, jerami jagung dan 

sebagainya. Pemulsaan berfungsi untuk melindungi tanah permukaan dari daya pukul 

butir-butir hujan dan daya kikis aliran. 

5. Penghutanan kembali (Reboisasi) 

Reboisasi merupakan cara yang cocok untuk menurunkan erosi dan aliran permukaan, 

terutama jika dilakukan pada bagian hulu daerah tangkapan air untuk mengatur banjir. 

Secara lebih luas reboisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memulihkan dan 



menghutankan kembali tanah yang mengalami kerusakan fisik, kimia, maupun biologi 

baik secara alami maupun oleh ulah manusia. Dalam kaitannya dengan usaha konservasi, 

tanaman yang dipilih hendaknya mempunyai persyaratan sebagai berikut (Suripin, 2002): 

a. Mempunyai sistem perakaran yang kuat, dalam, dan luas sehingga membentuk 

jaringan akar yang rapat 

b. Pertumbuhannya cepat, sehingga mampu menutup tanah dalam waktu singkat 

c. Mempunyai nilai ekonomis, baik kayunya maupun hasil sampingnya 

d. Dapat memperbaiki kualitas atau kesuburan 

2) Metode Mekanis 

Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah 

dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan 

kemampuan penggunaan lahan. Metode mekanik dalam konservasi tanah berfungsi (Suripin, 

2002) : 

1. Untuk memperlambat aliran permukaan 

2. Menampung dan mengalirkan aliran permukaan sehingga tidak merusak 

3. Memperbesar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah 

4. Penyediaan air bagi tanaman. 

Adapun usaha konservasi tanah dan air yang termasuk dalam metode mekanis antara 

lain: 

1. Pengelolaan tanah menurut kontur 

Pengelolaan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang ditujukan untuk 

menciptakan kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pengelolaan tanah dan 

penanaman menurut garis kontur dapat mengurangi laju erosi sampai 50  dibandingkan 

dengan pengelolaan tanah dan penanaman menurut lereng. Pada pengolahan tanah 

menurut kontur, pembajakan tanah dilakukan memotong lereng atau mengikuti kontur 



sehingga terbentuk jalur-jalur tumpukan tanah dan alur yang sejajar atau mengikuti garis 

kontur. Efektifitas pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur tergantung pada 

kemiringan dan panjang lereng. Keuntungan utama pengolahan tanah menurut kontur 

adalah terbentuknya penghambat aliran pennukaan dan terjadinya penampungan air 

sementara sehingga memungkinkan penyerapan air sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya erosi.  

2. Pembuatan terras 

Terras adalah timbunan tanah yang dibuat melintang atau memotong kemiringan lahan, 

yang berfungsi untuk menangkap aliran permukaan, serta mengarahkannya ke outlet yang 

mantap/stabil dengan kecepatan yang tidak erosif. Dengan demikian memungkinkan 

terjadinya penyerapan air dan berkurangnya erosi. Berdasarkan fungsinya terras 

dibedakan menjadi 3 jenis yaitu : terras pengelak (diversion terrace), terras retensi 

(retention terrace) dan terras bangku (bench terrace) 

3. Saluran pembuang air 

Untuk menghindari terkonsentrasinya aliran permukaan di sembarang tempat, yang akan 

membahayakan dan merusak tanah yang dilewatinya, maka perlu dibuatkan jalan khusus 

bempa saluran pembuang air (waterways). Tujuan utama pembangunan saluran 

pembuang air adalah untuk mengarahkan dan menyalurkan aliran permukaan dengan 

kecepatan yang tidak erosif ke lokasi pembuangan air yang sesuai. Ada tiga macam 

saluran pembuang air yang dapat dibuat dalam sistem konservasi tanah dan air, yaitu : 

saluran pengelak, saluran terras dan saluran berumput. 

4. Bangunan stabilisasi 

Bangunan stabilisasi sangat penting artinya dalam rangka reklamasi parit atau selokan 

dan pengendalian erosi parit. Bangunan stabilisasi yang umum berupa dam penghambat 

(check dam), balong, dan rorak. Bangunan stabilisasi berfungsi untuk mengurangi volume 



dan kecepatan aliran permukaan, selain itu untuk menambah masukan air tanah dan air 

bawah tanah. 

 

2.7.Tipe Penggunaan Lahan DAS 

Berdasarkan tipe penggunaan lahan, maka komponen penyusun daerah aliran sungai 

(DAS) dikelompokkan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan sawah menempati 

proporsi yang sangat penting dalam suatu DAS (Irianto et al., 1999). Kondisi lahan sawah 

dengan sistem teras, mempunyai fungsi antara lain: 1) mengendalikan banjir, 2) 

mengendalikan erosi dan longsor, 3) memelihara sumber daya air tanah, dan 4) menjaga 

kestabilan temperatur agar tetap rendah (Nishio, 1999). Alih fungsi lahan sawah ke tipe 

penggunaan lain akan menurunkan fungsi lahan sawah untuk menahan dan mendistribusikan 

air aliran permukaan secara aman sehingga dapat mengakibatkan erosi, longsor, dan atau 

banjir di daerah hilir. 

Umumnya lahan sawah dan lahan kering beralih fungsi menjadi pemukiman atau 

kawasan industri. Alih fungsi ini akan mengurangi fungsi lahan sawah sebagai reservoir 

sementara air aliran permukaan karena lahan sawah juga berfungsi untuk: a) menampung dan 

mendistribusikan air aliran permukaan, b) mengurangi laju aliran permukaan dan erosi. 

Secara umum, alih fungsi lahan akan mempengaruhi daya sangga air pada suatu DAS. 

Menurut Martin (1993), alih fungsi lahan adalah bergeseraya/berubahnya manfaat atau 

penggunaan suatu lahan di suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda. 

 

2.8. Rumus Perhitungan Daya Sangga Air DAS 

Berdasarkan tipe penggunaan lahan, maka komponen penyusun daerah aliran sungai 

(DAS) dikelompokkan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan sawah menempati 

proporsi yang sangat penting dalam suatu DAS (Irianto et al., 1999a; 1999b). Kondisi lahan 



sawah dengan sistem teras, mempunyai fungsi antara lain: 1) mengendalikan banjir, 2) 

mengendalikan erosi dan longsor, 3) memelihara sumber daya air tanah, dan 4) menjaga 

kestabilan temperatur agar tetap rendah (Nishio, 1999). Alih fungsi lahan sawah ke tipe 

penggunaan lain akan menurunkan fungsi lahan sawah untuk menahan dan mendistribusikan 

air aliran permukaan secara aman sehingga dapat mengakibatkan erosi, longsor, dan atau 

banjir di daerah hilir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kuantifikasi daya sangga air 

pada suatu DAS perlu dilakukan agar kontribusinya terhadap daya sangga air hujan-aliran 

permukaan dapat diperkirakan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung daya sangga air 

DAS berdasarkan perubahan penggunaan lahannya.  

Menurut Irianto et al. (1999), untuk menghitung daya sangga air DAS, maka terlebih 

dahulu diidentifikasi tipe penggunaan lahan dan distribusinya. Penggunaan lahan terdiri dari 

sawah dan bukan sawah berupa: hutan, perkebunan, tegalan, kebun campuran, pemukiman, 

kawasan industri, dan lain-lain. 

Daya sangga air potensial untuk lahan sawah dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

WPi = {(TP - TG) + IT} x A1…………….................................................................... (10) 

dimana: 

WPi  = Daya sangga air potensial sawah (m ) 

TP   = Tinggi pematang yaitu tinggi bagian tanah dari permukaan tanah sampai permukaan 

pematang (m) 

TG  = Tinggi genangan adalah tinggi air mulai dari permukaan tanah sampai permukaan air 

(m). 

KI = Kapasitas intersepsi tajuk (m). 

A = Luas sawah (m ) 

Sedangkan daya sangga air untuk tipe penggunaan lahan bukan sawah dihitung  berdasarkan: 



total ruang pori tanah, kandungan air tanah pada kapasitas lapang, zone perakaran, dan 

intersepsi oleh tajuk tanaman dengan menggunakan persamaan: 

WPni =  {(RPT-KA) x ZP + KG + IT} x Ai………….................................................(11) 

dimana: 

WPni = Daya sangga air potensial bukan sawah (m) 

RPT  = Ruang pori total 

KA  = Kadar air tanah sebelum peristiwa hujan diasumsikan sama dengan kapasitas lapang 

serta diasumsikan pula bahwa runoff tidak terjadi sebelum pori air tanah menjadi 

jenuh 

ZP  = Kedalaman zone perakaran atau lapisan tanah yang segera terisi air infiltrasi pada 

setiap peristiwa hujan (m) 

KG  = Kapasitas genangan yang berhubungan dengan kekasaran permukaan (m) 

KI    = Kapasitas intersepsi tajuk (m) 

Ai   = Luas penggunaan lahan bukan sawah (m ) 

 

Selanjutnya total daya sangga air potensial DAS (WP) dihitung dengan rumus: 

WP = Σ WPi+ Σ WPni……………….................................................................(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2009 & di lahan SubDAS Sayang 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang secara administratif 

dalam wilayah kerja dinas pengairan umum (DPU) Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. 

Secara geografis, lokasi penelitian terletak pada 112022' 30" BT dan 07045'00"LS. Luas DAS 

Sayang yaitu 1.210 hektar yang terdiri dari :  

1. Lahan sawah seluas : 170,003 hektar 

2. Lahan pemukiman seluas : 17,438 hektar  

3. Lahan pinus seluas : 706,184 hektar 

4. Lahan tegalan (hutan campuran, rawa) seluas : 316,377 hektar.  

Data yang diambil berasal dari instansi yang berhubungan dengan pengelolaan 

SubDAS Sayang dan beberapa stasiun pengamat hujan, untuk selanjutnya diolah di 

Laboratorium Fisika dan Kimia Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

 

3.2. Tahapan Kegiatan 

Penelitian dikerjakan dalam beberapa tahapan, yaitu : 

3.2.1.Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan untuk perhitungan laju erosi dengan metode USLE antara lain :  

 Peta topografi wilayah SubDAS Sayang Keamatan Ngantang Skala 1 : 25000, peta tata 

guna lahan wilayah SubDAS Sayang Kecamatan Ngantang Skala 1 : 25000, Data jenis tanah 

wilayah SubDAS Sayang Kecamatan Ngantang, Data curah hujan stasiun pengamat hujan 

Ngantang tahun 1998-2007.  

 Data yang digunakan untuk penghitungan daya sangga air pada lahan di daerah 



SubDAS Sayang kecamatan ngantang didapatkan dengan mengambil sampel tanah pada 

setiap penggunaan lahan yang ada di SubDAS Sayang.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis sebagai upaya untuk 

memecahkan permasalahan khususnya masalah erosi di SubDAS sayang desa Tulungrejo 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan 

menganalisis besarnya erosi di SubDAS Sayang Ngantang Kabupaten Malang pada kondisi 

masa sekarang dengan tahapan pengumpulan data, pengklasifikasian, mengolah dan 

menganalisis data. Analisis data menggunakan pendekatan empiris, berdasarkan hasil analisis 

disusun kesimpulan yang memberikan gambaran nyata tentang pengaruh besarya erosi lahan 

di SubDAS Sayang dan Perhitungan daya sangga air DAS. 

 

3.2.2. Pengolahan Data  

 Peta dan data yang telah didapatkan kemudian diolah dan dihitung untuk 

mendapatkan penentuan factor R (Indeks erosivitas hujan), K (erodibilitas tanah), LS (panjang 

dan kemiringan lereng), C (pengolahan tanaman) dan P (konservasi tanah) pada SubDAS 

Sayang.  

 Sampel tanah yang didapatkan dari berbagai tipe penggunaan lahan yang ada di 

SubDAS Sayang kemudian diujikan pada laboratorium fisika tanah sehingga nantinya akan 

didapatkan nilai ruang pori total, kemudian kandungan air kapasitas dan kapasitas genagan. 

Nilai tersebut nantinya digunakan dalam perhitungan daya sangga air pada lahan dengan 

menggunakan rumus pada persamaan 9 dan persamaan 10.  

 

3.2.3. Analisa Data  

a. Penentuan Indeks Erisivitas Hujan  



       Penentuan curah hujan rerata daerah pada penelitian ini menggunakan data curah hujan 

bulanan dengan mengambil data selama 10 tahun mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 

2007 pada statiun hujan Ngantang. 

 Indeks erosivitas hujan bulanan SubDAS Sayang dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus yang direkomendasikan oleh (Utomo dan Mahmud, 1984 dalam Utomo, 1994) 

sesuai dengan persamaan 2. 

b. Penentuan Faktor Erodibilitas Tanah 

 Berdasarkan dari peta jenis tanah kota Batu maka dapat diketahui jenis tanah yang ada 

pada SubDAS Sayang dan dapat dihitung nilai erodibilitas tanah (K) dengan mengeplot 

hasil analisi uji terkstur, permeabilitas, struktur tanah dan kandungan bahan organik pada 

nomogram erodibilitas tanah. 

 

c. Penentuan Faktor Lereng  

 Penentuan nilai kemiringan/Slope (S) Pengolahan ini menggunakan peta kontur sebagai 

peta dasar dan peta tata guna lahan SubDAS Sayang.  

d. Penentuan faktor tanaman 

 Penentuan besarnya nilai C dilihat dari peta penggunaan lahan, untuk penelitian ini nilai 

C diambil dari berbagai jenis tanaman dan pengolahan tanaman, pada Lampiran 5.  

e. Penentuan faktor pengelolaan dan konservasi tanah 

 Pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) terhadap besarnya erosi 

dianggap berbeda dari pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas pengelolaan tanaman 

(C). Tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat pengaruh aktifitas pengelolaan dan 

konservasi tanah (P) bervariasi terutama tergantung pada kemiringan lereng. Nilai (P) 

dilihat pada Lampiran 6.  

f. Penghitungan besarnya erosi 



 Penghitungan besarnya erosi pada penelitian ini menggunakan metode USLE (Universal 

Soil Loss Equation) yang dapat dilihat pada persamaan 1.  

g. Perhitungan Daya Sangga Air DAS,  

Sampel tanah yang diambil di lahan SubDAS Sayang kemudian diujikan di laboratorium 

fisika tanah maka akan didapatkan nilai ruang pori total, kandungan air kapasitas lapang 

dan kapasitas genangan. Dalam penelitian ini kapasitas intersepsi tajuk tanaman dan 

kcedalaman zona perakaran tidak dapat dilakukan pengukuran langsung di lapang 

dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya sehingga unuk mengetahui besarnya 

kapasitas intersepsi tajuk tanaman dan kedalaman zona perakaran di peroleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 

tanah dan Agroklimat Bogor dan Literatur. Nilai-nilai ini nantinya digunakan untuk 

menganalisa besarnya daya sangga air pada tiap lahan. Untuk penghitungan daya sangga 

air menggunakan persamaan 10 dan persamaan 11.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Diagram Alir 
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Gambar 1. Diagram Alir Penghitungan Laju Erosi 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Diagram Alir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Diagram Alir Perhitungan Daya Sangga Air DAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Deskripsi Wilayah 

4.1.1 Kondisi Umum Wilayah 

DAS Sayang merupakan salah satu DAS yang merupakan SubDAS dari DAS Konto. 

Secara administratif SubDAS Sayang terletak di Ngantang dan daerah pengalirannya 

melewati 1 Desa yaitu Desa Tulungrejo. Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan (Landa Use) 

2003 dari BAKOSURTANAL SubDAS Sayang mempunyai luas total 1.210 ha yang terbagi 

atas ; (1) Tegalan 316,377 ha (26,15 ); (2) Pemukiman 17,438 ha (1,45 ), Hutan pinus 

706,184 ha (58,37) dan Sawah 170,003 ha (14,05). Ketinggian SubDAS Sayang berkisar 

antara 825 sampai dengan 1310 m dpl (di atas permukaan laut). 

 

4.1.2. Iklim 

SubDAS Sayang termasuk kedalam wilayah yang memiliki kondisi daratan tinggi 

dengan tipe iklim muson tropika yang memiliki musim kering dan basah. Musim hujan 

terjadi mulai pertengahan November hingga akhir Maret, musim kemarau mulai awal Juni 

hingga akhir September, dengan musim peralihan diantara bulan tersebut. 

Selama periode Desember hingga Maret, penyinaran matahari sangat sedikit yang 

mengakibatkan tumbuhan mengalami kebanyakan air serta gangguan hama dan penyakit. 

Selama periode Juli hingga September, persediaan air tanah menjadi sangat terbatas dan 

bahkan terjadi defisit sehingga sering menimbulkan kegagalan panen. SubDAS Sayang 

dipengaruhi oleh tiga stasiun pengamat hujan yaitu stasiun hujan Ngantang yang terletak pada 

elevasi 887 m dpl. Stasiun Jombok yang terletak pada 708 m dpl dan Stasiun pengamat hujan 



Pujon yang terletak pada 987 m dpl. Besarnya curah hujan rata-rata bulanan pada stasiun 

hujan Ngantang dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

4.1.3. Tanah 

Berdasarkan peta jenis tanah yang didapatkan dari Peta Tanah dapat diketahui bahwa 

pada SubDAS Sayang terdapat jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu. Jenis 

tanah ini merupakan sekelompok tanah yang secara geografis bersatu karena bahan induknya 

yang relatif seragam sifatnya, kelompok tanah tersebut terdiri dari latosol coklat dan regosol 

kelabu. Menurut Hardjowigeno (2003) regosol kelabu merupakan tanah muda yang sifat 

tanahnya masih didominasi oleh sifat bahan induknya sedangkan untuk jenis tanah latosol 

coklat merupakan jenis tanah dewasa, pada tingkat ini tanah mempunyai kemampuan 

berproduksi tinggi karena unsur-unsur hara didalam tanah cukup tersedia. 

 

4.2. Penentuan Indeks Erosivitas Hujan (R) 

Perhitungan Indeks erosivitas hujan pada SubDAS Sayang menggunakan Metode 

Utomo yang terdapat pada Persamaan 2. Penggunaan Metode Utomo dikarenakan Metode 

Utomo didapatkan dari hasil penelitian pada DAS Brantas yang merupakan induk dari 

SubDAS Sayang. Stasiun hujan yang mempengaruhi besarnya curah hujan pada SubDAS 

Sayang adalah Stasiun Hujan Ngantang. dan data curah hujan yang digunakan dalam 

perhitungan ini merupakan data curah hujan bulanan dalam rentang waktu 10 tahun mulai 

tahun 1998 sampai dengan 2007. 

Pada umumnya dalam menentukan indeks erosivitas hujan pada suatu DAS dapat 

menggunakan metode Thiessen. Metode Thiessen digunakan untuk mengetahui besarnya 

curah hujan rerata jika pada wilayah DAS tersebut terdapat lebih dari satu stasiun pengamat 

hujan. Berdasarkan peta sebaran stasiun hujan dapat diketahui bahwa curah hujan yang 



terjadi pada SubDAS Sayang dipengaruhi oleh satu stasiun hujan yaitu stasiun hujan 

Ngantang, sehingga pada penelitian ini penentuan, indeks erosivitas hujan yang terjadi pada 

SubDAS Sayang tidak menggunakan metode Thiessen. 

Hasil perhitungan Indeks erosivitas hujan (R) yang dihitung dengan Metode Utomo 

didapatkan nilai R pada SubDAS Sayang sebesar 382,192. Hasil perhitungan Indeks 

erosivitas hujan (R) selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. Indeks erosivitas hujan 

rata-rata bulanan dari Stasiun Hujan Ngantang dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai R tebesar terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 

45,077 sedangkan nilai R terkecil terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 14,99. Nilai R terbesar 

terjadi karena pada bulan Maret jumlah hari hujan yang terjadi sebanyak 31 hari dengan 

jumlah hujan maksimum sebesar 142 mm. nilai R terkecil terjadi pada bulan Agustus karena 

pada bulan tersebut curah hujan yang terjadi relative kecil dengan jumlah hari hujan sebanyak 

20 hari dengan jumlah hujan maksimum sebesar 55 mm. 

Tabel 6. Nilai Indeks Erosivitas Hujan (R) 

Bulan 
Stasiun Hujan Ngantang 

Hb (cm) Rb 
Januari 7.11 40.3465 
Februari 7.68 42.712 
Maret 7.37 41.4255 
April 3.69 26.1535 
Mei  1.59 17.4385 
Juni 1 14.99 
Juli 8.25 45.0775 
Agustus 1.74 18.061 
September 5.96 35.574 
Oktober 3.12 23.788 
November 5.96 35.574 
Desember 7.28 41.052 
Tahunan 60.75 382.1925 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Menurut Utomo (1937) jumlah hujan yang besar tidak selalu menyebabkan erosi yang 

berat jika intcnsitasnya rendah dan sebaliknya hujan lebat dalam waktu singkat mungkin 



hanya menyebabkan sedikit erosi karena jumlah hujannya sedikit, jika jumlah dan intensitas 

hujan keduanya tinggi maka erosi yang terjadi cenderung tinggi. 

 

4.3. Penentuan Erodibilitas Tanah (K) 

Berdasarkan peta jenis tanah yang didapat dari Lampiran 14. diketahui bahwa wilayah 

SubDAS Sayang memiliki jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu. Asosiasi 

latosol coklat dan regosol kelabu merupakan sekelompok tanah yeng secara geografis bersatu 

karena bahan induknya yang relatif seragam sifatnya. Menurut Hardjowigeno (2003) 

penamaan asosiasi pada suatu peta jenis tanah dikarenakan ditemukannya dua atau lebih jenis 

tanah utama yang masmg-masing luasnya kurang dari 75  luas satuan peta tanah tersebut, 

sehingga kedua jenis tanah utama yang ada pada wilayah SubDAS Sayang yaitu latosol 

coklat dan regosol kelabu untuk pengambilan sampel tanahnya tidak dapat diambil secara 

terpisah. 

Berdasarkan sampel tanah yang diambil pada daerah Ngantang Desa Tulungrejo, 

tanah jenis asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu mempunyai perbandingan lahan sawah : 

pasir sebesar 25 % liat sebesar 37%  dan debu sebesar 38%, Ngantang Pinus Pasir sebesar 

39%, dan debu sebesar 27%, Ngantang Tegalan pasir sebesar 44%, liat sebesar 32%, dan 

debu sebesar 24%, Ngantang pemukiman pasir sebesar 54% liat 14% dan debu sebesar 32%.  

dari perbandingan ini dapat diklasifikasikan bahwa tanah ini termasuk tanah lempung 

(berlempung halus) dengan kelas struktur tanah 1 (Lampiran 1) yang memiliki granuler 

sangat halus (< 1mm) serta memiliki ciri rasa tidak kasar dan tidak licin dan agak melekat. 

dengan bahan organik sebesar 4,47%. Kemudian hasil analisa tanah dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 

Nilai erodibilitas (K) yang didapatkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

Persamaan 3 pada jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu didapatkan nilai K 



sebesar 0,263. Menurut Hardjowigeno (2003) besarnya nilai K untuk tiap jenis tanah yang 

ada di Indonesia berbeda-beda meskipun memiliki jenis tanah yang sama hal ini dikarenakan 

nilai K tidak hanya dipengaruhi oleh jenis tanah saja namun juga karena beragamnya .sifat 

bahan induk, topografi atau faktor-faktor membentuk tanah lainnya. Pada Lampiran 5 

menunjukkan besarnya K pada jenis tanah latosol di tiga tempat seperti Darmaga, Citarim dan 

Dampit memiliki nili K yang beragam walaupun memiliki jenis tanah yang sama. 

Nilai K juga dapat dihitung dengan cara mengeplot hasil analisa tanah seperti % pasir 

halus  +% debu, % pasir, bahan organik, struktur tanah dan permeabilites pada nomogram 

pendugaan erodibilitas tanah. Perhitungan nilai K dengan menggunakan nomogram 

mendapatkan nilai K untuk jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu sebesar 0,24. 

Nilai yang dihasilkan dengan menggunakan nomogram tidak jauh berbeda dengan nilai K 

yang didapatkan dengan menggunakan Persamaan 3. 

 

4.4 Penentuan Faktor Panjang dan Kcmiringan Lereng (LS) 

Kemiringan suatu lereng dapat dinyatakan dalam satuan derajat atau persen (%). 

Berdasarkan peta rupa bumi dan peta kontur SubDAS Sayang memiliki kemiringan berkisar 

antara 0 – 80%. Hal ini dikarenakan wilayah SubDAS Sayang merupakan daerah yang 

berbukit. Perhitungan LS didasarkan pada masing-masing penggunaan lahan yang dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Nilai Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

Penggunaan Lahan Nilai L,S 

Lahan Sawah             55,18 
Pemukiman 29,81 
Hutan Pinus 76,44 
Tegalan 64,47 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 



Perhitungan nilai LS tersebut didapatkan dengan menggunakan perhitungan manual 

peta rupa bumi. didapatkan bahwa hutan pinus memiliki nilai LS terbesar yaitu 76,44 hal ini 

dipengaruhi oleh besarnya nilai panjang lereng yang terdapat pada lahan pinus sedangkan 

nilai IS terkecil terdapat pada wilayah pemukiman yaitu sebesar 29,81 karena pada wilayah 

ini persentase kemiringannya tidak terlalu besar serta panjang lereng yang terdapat pada 

wilayah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan lahan pinus. Apabila dibandingkan 

kemiringan dari LS yang terbesar (76,44) dan yang terkecil (29,81) pada SubDAS Sayang 

maka didapatkan hasil yang cukup jauh hal ini membuktikan bahwa pada SubDAS Sayang 

memiliki persentase kemiringan yang sangat curam. 

Factor LS  masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari kemiringan dan 

panjang lereng pada tiap unit lahan, semakin tinggi nilai LS maka akan semakin besar atau 

curam kemiringan dari suatu lahan. Menutur UTomo (1980) kemiringan mempengaruhi 

kecepatan volume limpasan permukaan. Semakin curam suatu lereng maka persentase 

kemiringan akan semakin tinggi sehingga laju limpasan permukaan akan semakin cepat. 

Semakin singkat waktu untuk infiltrasi, volume limpasan permukaan juga semakin besar jadi 

dengan meningkatnya persentase kemiringan akan menyebabkan erosi yang semakin besar. 

Panjang lereng mempengaruhi energi untuk erosi karena panjang lereng mempengaruhi 

volume limpasan permukaan lebih besar sehingga kemampuan untuk mengerosi tanah juga 

semakin besar, dengan demikian dapat dikatakan lahan dengan kemiringan dan panjang 

lereng yang sama, erosi dari lereng berbentuk cembung akan lebih besar dari lahan yang 

berbentuk cekung. 

4.5. Penentuan Faktor Tanaman (C) 

Penentuan nilai faktor tanaman (C) dilakukan pada masing-masing unit dengan 

menggunakan rerata tertimbang. Rerata tertimbang digunakan jika tematik penggunaan lahan 

terdapat lebih dari satu vegetasi. Penggunaan pada SubDAS Sayang terdiri dari Lahan Sawah, 



Tegalan, dan Hutan Pinus. Besarnya nilai koefisien C untuk berbagai jenis tanaman pada 

tiap-tiap penggunaan lahan didapatkan dengan menggunakan nilai C berbagai jenis tanaman 

dan pengelolaan tanaman (Lampiran 5) dan nilai faktor C pengelolaan tanaman (Lampiran 8) 

dengan melakukan survei penggunaan lahan langsung pada SubDAS Sayang. Hasil dari 

perhitungan nilai C rerata tertimbang dapat dilihat puda Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai Faktor Tanaman Penutup (C) 

Penggunaan Lahan Luas (ha) Nilai C 
   Lahan Sawah  170,003 0,010 

Pemukiman  17,438 1,000 
Lahan Pinus 706,184 0,001 
Tegalan  316,377 0,700 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Berdasarkan data hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai C untuk lahan tegalan 

adalah sebesar 0,700. Lahan Tegalan merupakan sebidang tanah yang ditanami oleh pohon 

musiman (buah-buahan dan lain-lain), wilayah ini terdiri atas tanaman pisang, rumput, cabe, 

kopi dan ubi kayu. Penamaan pada peta penggunaan lahan dikarenakan lahan ini banyak 

didominasi dengan vegetasi seperti pisang, jagung dan tanaman semusim lainnya sedangkan 

untuk lahan sawah lebih hanyak didominasi oleh macam-macam tanaman seperti kentang, 

cabe, padi dan lain-lain. Wilayah pemukiman memiliki nilai C yang paling besar karena pada 

pemukiman terdapat lahan yang kosong sehingga rentan terhadap erosi. Nilai C yang terdapat 

pada lahan pinus adalah sebesar 0,001, nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 

pemukiman.Hasil perhitungan nilai C pada masing-masing lahan mendapatkan nilai C rerata 

tertimbang SubDAS Sayang adalah 0,427. 

Menurut Utomo (1987) tanaman dapat memperkecil terjadinya erosi secara tidak 

langsung. Tanaman berfungsi sebagai penghalang aliran dan dalam pengaruhnya terhadap 

sifat tanah. Dengan adanya tanaman akan memperbesar ketahanan massa tanah terhadap 

kehancuran air hujan atau limpasan permukaan dan dapat memperbesar kapasitas infiltrasi 



tanah sehingga dapat mengurangi limpasan permukaan. Tanaman dengan sistem permukaran 

yang luas dan padat akan sangat membantu dari pembentukan dan pemantapan agregat serta 

tanah dairi porinya. Dengan demikian tanaman dengan sistem perakaran yang luas dan padat 

(misalnya rumput-rumputan) lebih dapat menekan erosi dibandingkan dengan tanaman yang 

sistem perakarannya kurang baik. Dengan demikian, dari hasil perhitungan membuktikan 

hahwa pada hutan pinus memiliki nilai C yang lebih kecil jika dibandingkan dengan lahan 

lainnya, hal ini dikarenakan pada hutan pinus sistem perakarannya lebih kuat karena jarang 

dilakukan pengelolaan tanah dan tanaman sehingga tanahnya lebih sulit tererosi dibandingkan 

dengan tanah pada lahan sawah dan pemukiman.  

 

 

 

4.6. Penentuan Faktor Pengelolaan Lahan (P) 

Pengelolaan lahan pada masing-masing daerah memiliki jenis pengelolaan yang 

berbeda-beda. Tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh aktivitas pengelolaan 

dan konservasi tanah (P) bervariasi terutama tergantung pada kemiringan lereng. Penentuan 

nilai P dilakukan pada masing-masing unit lahan yang tediri atas sawah, Tegalan, pemukiman 

dan hutan pinus dengan koefisien nilai P didapatkan dari nilai faktor P pada berbagai aktivitas 

konservasi tanah di Jawa (Lampiran 7) dan nilai faktor P untuk berbagai tindakan konservasi 

tanah (Lampiran 8) dengan melakukan survei langsung ke lahan untuk mengetahui tindakan 

konservasi yang terjadi pada SubDAS Sayang Nilai P masing-masing unit lahan dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Nilai faktor P didapatkan dengan menggunakan rerata tertimbang karena pengelolaan 

dan konservasi tanah pada tiap unit lahan di SubDAS Sayang berbeda-beda sesuai dengan 

kemiringan lahannya. 



Berdasarkan perhitungan nilai P (Tabel 9) dapat dilihat bahwa wilayah sawah sebesar 

0.13, hal ini dikarenakan pada wilayah ini terjadi tindakan pengelolaan lahan dengan 

menggunakan teras dengan konstruksi baik dan sedang yang berada. 

Tabel 9. Nilai Faktor Pengelolaan dan Konservasi Tanah (P) 

Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) Nilai P 

Lahan Sawah 170,003 0,013 
Tegalan 316,337 0,50 
Hutan Pinus 706,184 0,10 
Pemukiman 17,438 1,00 

Sumber: Hasil Perhitungan 
 

Pada hutan pinus memiliki nilai P yaitu 0,10 karena wilayah ini tidak dilakukan 

pengolahan tanah dengan demikian nilai P rerata tertimbang SubDAS Sayang adalah 0,403.  

Utomo (1987) menyatakan bahwa tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat pengaruh 

aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) bervariasi terutama tergantung pada 

kemiringan lereng, karena semakin besar tingkat kemiringan suatu lereng maka akan semakin 

sulit untuk diadakan aktivitas pengelolaan tanah yang nantinya akan berdampak pada 

besarnya erosi yang terjadi. 

 

4.7. Penentuan Besarnya Erosi 

Pendugaan besarnya kehilangan tanah pada penelitian ini menggunakan Metode 

USLE yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Nilai Indeks 

erosivitas hujan (R) dihitung dari curah hujan pada stasiun hujan pada setiap bulan dan 

menggunakan Metode Utomo. Nilai erodibilitas tanah (K) didapatkan dari peta jenis tanah 

dan pengujian sampel tanah Nilai LS didapatkan dari peta topografi dengan menggunakan 

Digital Elevation Model (DEM) dan data yang ada di lapang pada setiap unit lahan. Nilai 

faktor  tanaman (C) dan nilai faktor pengelolaan dan konservasi tanah (P) didapatkan 

berdasarkan masing-masing unit lahan dan data lapang dengan mengambil koefisien C dan P 



pada Tabel nilai C dan P pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan faktor-faktor 

yang mempengaruhi besarnya nilai erosi maka didapat prediksi erosi tahunan di SubDAS 

Sayang Ngantang yang dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil perhitungan prediksi laju erosi 

dengan Metode USLE dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 10. Prediksi Laju Erosi dengan Metode USLE 

Jenis Tanah Penggunaan 
lahan 

Ea 
(ton/ha/thn) 

Luas 
(ha) 

Ea x Luas 
(ton) 

Latosol Lahan Sawah 17,354 170,003 2,950 
 Hutan Pinus 11,299 706,184 7,979 
 Tegalan 54,579 316,337 172,673 
 Pemukiman 35,653 17,438 621,437 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Keterangan: 

Ea    = Banyak tanah tererosi per satuan waktu 

Hasil perhitungan fakto-faktor yang mempengaruhi erosi diketahui bahwa besarnya 

nilai Indeks erosivitas hujan (R) pada SubDAS Sayang rerata sebesar 370,182 dan nilai 

erodibilitas tanah (K} untuk jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu lahan 

sawah sebesar 6,33. Dengan demikian, laju erosi atau kehilangan tanah pada SubDAS Sayang 

yang paling besar terdapat pada lahan pemukiman dengan nilai LS 29,81, C 1,000, dan P 1,00 

maka besarnya tanah yang tererosi pada lahan Tegalan adalan 35,653 ton/ha/thn sehingga 

tanah yang hilang pada lahan pemukiman adalah 621,437. Wilayah Tegalan memiliki areal 

seluas 316,377 ha sehingga banyaknya tanah yang hilang pada lahan ini adalah 172,673 

ton/thn. Laju erosi yang terjadi pada Hutan Pinus dengan nilai LS 76,44, C 0,001 dan P 0,10 

adalah sebesar 11,299 ton/ha/thn dengan luas 706,184 ha sehingga tanah yang hilang pada 

wilayah ini sebesar 7,979 ton/thn. Nilai erosi yang terkecil terjadi pada lahan sawah yang 

memiliki nilai LS sebesar 55,18 C 0,010 dan P 0,013 maka besarnya laju erosi yang terjadi 

sebesar 17,35 ton/ha/thn dengan luas wilayah 170,003 ha sehingga besarnya kehilangan tanah 

sebesar 2,950 ton/thn. 

Pada wilayah Pemukiman memiliki nilai laju erosi yang besar karena wilayah 

pemukiman ini memiliki fungsi lahan yang berbeda. Wilayah Pinus memiliki nilai erosi kecil 



dibandingkan dengan lahan lainnya karena pada lahan ini masih belum banyak dilakukan 

pengolahan tanah dan tanaman sehingga perakaran yang ada masih kuat untuk menahan laju 

erosi. 

Menurut Utomo (1987) jenis tanah yang sama jika digunakan pada penggunaan lahan 

yang berbeda maka akan menghasilkan besaran erosi yang berbeda pula. Bssarnya erosi juga 

dipengaruhi oleh jenis tanaman yang terdapat pada suatu wilayah dan tindakan konservasi 

yang terjadi serta panjang dan kemiringan lerengnya. Pada SubDAS Sayang kesamaan jenis 

tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu yang terdapat pada keempat lahan yang 

berbeda yaitu lahan sawah, lahan tegalan, hutan pinus dan lahan Pemukiman serta besaran 

curah hujan yang sama dapat menghasilkan nilai laju erosi yang berbeda. Hal ini disebabkan 

karena adanya jenis vegetasi yang berbeda pada keempat lahan tersebut.  

 

4.8. Penentuan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dapat dianalisa setelah melakukan perhitungan laju erosi 

yang terjadi pada lahan. Analisa TBE dilakukan untuk rnengetahui kelas bahaya erosi dengan 

melihat laju erosi yang terjadi dan kedalaman solum tanahnya. Besarnya nilai TBE yang 

terjadi pada SubDAS Sayang disajikan dalam Tabel 11. 

 

 

 

Tabel 11. Sebaran Tingkat Bahaya Erosi pada SubDAS Sayang 

No. Tingkat Bahaya 
Erosi 

Luas Solum 
Tanah (cm) 

Besar Laju Erosi 
(ton/ha/thn) Ha Luas 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Ringan 
Ringan 
Sedang 
Berat 
Sengat berat 

893,625 
316,184 

- 
- 
- 

0,135 
26,150 

- 
- 
- 

>90 
>90 
>90 
>90 
>90 

<15 
15-60 
60-180 

180-480 
>480 

Sumber : Hasil Perhitungan                                       



Kondisi dari SubDAS Sayang dapat dilihat berdasarkan tingkat bahaya erosi yang 

terjadi. Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi pada SubDAS Sayang 

mengalami erosi dalam tingkat ringan yang mempunyai prosentase tertinggi yaitu sebesar 

71,005% dari luas total penggunaan lahan, selain itu juga terjadi erosi dalam tingkat sangat 

ringan sebesar 28,995%. Keadaan tersebut terlihat bahwa lahan pada subDAS Sayang masih 

memerlukan konservasi untak menjaga agar kondisi eksisting tidak mengalami peningkatan 

TBE. Analisa besarnya Tingkat Bahaya Erosi untuk lahan disajikan pada Lampiran 17. 

 

4.9. Penentuan Besarnya Daya Sangga Air DAS 

Daya sangga air di SubDAS Sayang ada beberapa tempat yang berbeda tingkat sangga 

airnya, dalam hal ini lahan yang ada di SubDAS Sayang berbeda – beda vegetasinya. 

Menurut Tala'ohu (2002), penentuan besarnya daya sangga air pada DAS adalah untuk 

memprediksi daya sangga pada lahan sawah dan non sawah. Lahan yang termasuk kedalam 

lahan non sawah antara lain lahan perkebunan, semak belukar, kebun campuran, tegalan. 

Penentuan daya sangga air pada lahan di SubDAS Sayang dilakukan pada lahan sawah, hutan 

pinus, Tegalan, dan Pemukiman atau industri. Lahan sawah merupakan lahan yang dianggap 

memiliki kemampuan daya sangga air yang lebih besar jika dibandingkan dengan lahan non 

sawah, hal ini dikarenakan sebagai akibat adanya pematang yang dapat diisi sementara oleh 

air aliran permukaan sebelum mengalir ke sungai. 

Berdasarkan penggunaan lahannya, SubDAS Sayang dibagi menjadi ernpat tipe 

penggunaan lahan, yakni lahan Sawah, Tegalan, Hutan Pinus dan Pemukiman atau industri. 

Pengambilan sampel tanah pada lahan dilakukan di setiap tipe penggunaan lahan. Sampel 

tanah yang telah didapatkan dengan menggunakan ring sampel kemudian dilakukan 

pengujian pada laboratorium fisika tanah sehingga akan didapatkan nilai Ruang Pori Total 

(RPT), Kandungan Air Kapasitas Lapang (KA) dan Kapasitas Genangan (KG) yang disajikan 



pada Lampiran 17, dan data tersebut kemudian dihitung besarnya daya sangga air pada 

beberapa lahan yang ada di SubDAS Sayang seperti pada Tabel 15. 

Kapasitas intersepsi tajuk tanaman (KI) dan kedalaman tanan zone perakaran (ZP) 

yang merupakan parameter pengamatan dalam pcnghitungan besarnya daya sangga air DAS 

tidak dapat dilakukan pengukuran langsung di lapang dikarenakan adanya keterbatasan waktu 

dan biaya sehingga untuk inengetahui besarnya KI dan ZP diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan 

Agroklimat Bogor dan literatur. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa ada 4 lahan yang diukur, lahan Semak Belukar 

memiliki RPT !ebih besar jika dibandingkan dengan tiga lahan lainnya yaitu sebesar' 0,5 

cm3/cm3 sedangkan lahan Sawah tidak terhitung (tt). 

 

Tabel 12.  Daya Sangga Potensial pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan di SubDAS 
Sayang 

 

Penggunaan 
Lahan RPT KA 

RPT - 
KA = 

AA 
ZP 

AA*ZP 
=PA 

KG KI 
PA+KG 

+KI 
=DSP 

 cm3/cm3                                                                m 

Hutan Pinus 0,542 0,491 0,082 0,400 0,032 0,010 0,025 0,067 
Sawah tt 0,460 000 tt 0,000 0,092 0,003 0,095 

   Tegalan 
0,567 0,451 0,116 0,200 0,084 0,020 0,020 0,078 

Pemukiman  
dan Industri    0,390 0,297 

 0,093 0,100 0,009 0,010 0,000 0,019 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Besarnya nilai RPT pada tanah merupakan akibat dari pengaruh seresah di permukaan 

tanah, sistem perakaran, maupun perlindungan oleh adanya sistem tajuk/strata pepohonan. 

Kapasitas absorpsi air (AA) merupakan ruang yang tersedia untuk menampung air 

yang terserap ke dalam tanah, besarnya nilai AA dipengaruhi oleh nilai RPT dan kadar air 

kapasitas lapang (KA). Semakin besar nilai RPT dan KA maka nilai AA yang didapat akan 



semakin kecil, namun jika RPT besar dan KA kecil maka nilai AA yang didapat akan besar. 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai AA terbesar terjadi pada lahan Tegalan sebesar 0,116 

cm3/cm3 terbesar kedua yaitu pemukiman sebesar 0,093 cm3/cm3, kemudian hutan campuran 

sebesar 0,082 cm3/cm3 dan yang terkecil pada lahan Sawah sebesar 0,000 cm3/cm3. Tegalan 

memiliki AA terbesar karena pengaruh dari jenis tanaman yang ada pada lahan tersebut 

scperti Rumput Gajah, pisang, rumput, cabe dan ubi kayu, adanya tanaman ini dapat 

mcmperbesar kemampuan tanah dalam penyerapan air. Nilai AA terkecil tcrdapat pada lahan 

Sawah karena pada lahan Sawah sering terjadi genangan dan pengolahan tanah.  

Menurut Tala'ohu (2002) potensial absorpsi (PA) merupakan suatu kemampuan tanah 

dalam menyerap air, nilai mi didapatkan dengan perkalian antara nilai AA dengan kedalaman 

tanah zone perakaran (ZP) maka akan dihasilkan besarnya nilai PA pada masing-rnasing 

lahan. Nilai PA terbesar terdapat pada lahan Tegalan yaitu sebesar 0,084 m dengan nilai ZP 

0.200 m sedangkan nilai PA terkecil terjadi pada lahan Sawah yaitu sebesar 0,000 m dengan 

nilai ZP tt m. Nilai PA dipengaruhi oleh kedalaman tanah zone perakaran pada masing-

masing lahan, pada lahan Tegalan terdapat tanaman jagung, pisang, rumput, cabe dan ubi 

kayu yang menyebabkan nilai ZP-nya besar sedangkan pada lahan Pemukiman hampir tidak 

ditemukan atau tidak terdapatnya vegetas, sehingga nilai ZP untuk lahan ini kecil. 

Perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui daya sangga potensial (DSP) yang terjadi 

pada empat penggunaan lahan seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan besarnya DSP yang terjadi pada empat tipe penggunaan 

lahan yang terdapat pada SubDAS Sayang. Diketahui DSP terbesar terjadi pada lahan Hutan 

Pinus sebesar 0,025 m3, kemudian selanjutnya pada lahan Tegalan sebesar 0,023 m3, 

kemudian lahan Sawah sebesar 0,003 m3 dan terkecil pada lahan Pemukiman sebesar 0,002 

m3. 
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Gambar 3. Grafik Intersepsi Tajuk Daya Sangga Air Potensial pada Penggunaan 

                    Lahan di SubDAS Sayang. 

Menurut Tala’ohu (2002) DSP didapatkan dari penjumlahan besarnya nilai potensial 

absorpsi (PA), kapasitas, intersepsi (KI) dan kapasitas genangan (KG). Kapasitas genangan 

(KG) merupakan besarnya daya tampung tanah untuk menggenangkan air. Semakin tinggi 

nilai PA, KI, dan KG pada suata lahan maka nilai DSP juga akan semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Kapasitas Genangan Daya Sangga Air Potensial pada Penggunaan Lahan 

di SubDAS Sayang. 

Gambar 4 Menunjukan Kapasitas genangan pada beberapa tipe penggunaan lahan 

yang berbeda. Kapasitas genangan yang terbesar yaitu pada lahan sawah sebesar 0,09 m3 

kemudian berikutnya lahan tegalan 0,02 m3  dan untuk lahan pemukiman dan hutan pinus 

memiliki kapasitas 

genangan yang 

sama yaitu 0,01 m3.  
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Gambar 5. Grafik Zone Absropsi Daya Sangga Air Potensial pada Penggunaan Lahan di 

SubDAS Sayang. 

Berdasarkan Gambar 5, grafik Zone Absropsi Daya Sangga Air Potensial menunjukan 

lahan Tegalan mempunyai nilai terbesar kemudian lahan pemukiman dan hutan pinus 

sedangkan Zone Abrsopsi untuk sawah mendapatkan nilai terkecil. Berdasarkan hasil 

penelitian daya sangga air yang telah dilakukan sebelumnya di DAS Citarum oleh Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Bogor (Talachu. 2002) didapatkan nilai 

daya sangga air untuk lahan Kebun Campuran sebesar 0,115 m3, lahan Tegalan 0,048 m3, 

lahan Semak Belukar 0,063 m3 dan lahan Pemukiman atau industri sebesar 0,020 m3 . Jika 

dibandingkan dengan hasil perhitungan daya sangga air yang dilakukan di SubDAS Sayang 

didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di DAS 

Citarum dan SubDAS Sayang menunjukkan bahwa dari keempat lahan yang ada, nilai DSP 

terbesar terdapat pada lahan Hutan pinus. Hal ini disebabkan Hutan pinus memiliki 

kemampuan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan lahan Sawah, Tegalan dan 

Pemukiman atau industri. Besarnya daya sangga air pada masing-masing luasan lahan di 

SubDAS Sayang dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Besarnya Daya Sangga Air pada SubDAS Sayang 

No 
Sebaran Penggunaan 

Lahan 
Luas Daya Sangga 

Potensial 
Daya Sangga 

Air (m3) (ha) % 
1 Hutan Pinus 706,184 58,37 0,025 142,40 
2 Sawah 170,003 14,05 0,003 18,37 
3 Tegalan 316,377 26,15 0,023 11,09 
4 Pemukiman 17,438 1,45 0,002 0,728 



Sumber : Hasil Perhitungan  

 

Berdasarkan Tabel 13 maka dapat diketahui dengan luas area Hutan Pinus 706,184 ha 

(58,37%  dari luas SubDAS) maka daya sangga air yang terdapat pada lahan tersebut adalah 

142,40 m3, luas lahan Sawah adalah 170,003 ha (14,05%) dengan daya sangga air sebesar 

18,37 m3, luas lahan Tegalan 316,377 ha (26,15%) maka daya sangga air yang terdapat pada 

lahan tersebut adalah 11,09 m3 dan luas lahan pemukiman 17,438 ha (1,45%) maka daya 

sangga air pada lahan tersebut 0,728 m3. Dengan demikian diperoleh pula perbandingan 

bahwa semakin besar luas lahan maka daya sangga air yang terdapat pada lahan tersebut juga 

semakin besar. Menurut Soemarwoto (1986) pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan 

di berbagai sektor serta pengalihfungsian lahan dari lahan sawah dan non sawah menjadi 

lahan Pemukiman dan industri telah menjadikan menurunnya fungsi lahan sawah dan non 

sawah ssbagai penyangga air hujan dan aliran permukaan serta sedimen sebelum sampai ke 

sungai. 
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Gambar 6. Grafik Perbandingan Luas dengan Daya Sangga Air 

Dari perhitungan daya sangga air pada SubDAS Sayang dapat diketahui kemampuan 

lahan dalam menyangga air hujan ataupun limpasan permukaan sebelum nantinya mengalir 



ke sungai sehiugga besamya daya sangga air pada suatu lahan dapat mengurangi besarnya 

laju erosi yang terjadi pada SubDAS Sayang Ngantang.  

 

4.10.  Analisa Hasil dari Pendugaan Laju Erosi dan Daya Sangga Air 

 Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan analisa besarnya tingkat bahaya erosi dan 

daya sangga air. Pada lahan yang kritis terjadinya erosi dan daya sangga air sangat 

mempengarui terjadinya kelestarian alam dan biota yang ada pada lahan tersebut, adanya 

terjadinya longsoran dan banjir akibat kemampuan lahan dan tanah tersebut tidak mampu 

menahan air hujan. Hasil penelitian pada lahan di SubDAS Sayang Kecamatan Ngantang 

dapat diketahui bahwa lahan di SubDAS Sayang masih mampu menahan air hujan yang 

cukup dimana 26,150 % dari total luas penggunaan lahan dan erosi dalam tingkat ringan dan 

0,135 % dalam tingkat sangat ringan.  Pendugaan laju erosi yang terjadi di SubDAS Sayang 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang mendapatkan nilai yang berbeda-beda, dimana pada 

masing-masing lahan mempunyai tegakan dan perlakuan tanah yang berbeda-beda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa lahan-lahan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus 

yaitu lahan yang mempunyai laju erosi yang besar. Akibat yang ditimbulkan dari erosi 

tersebut dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah dan menjadi lahan yang kritis.  
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Gambar 7. Grafik Tingkat Perbandingan Erosi dan Daya Sangga Air 



 Dari gambar 7, menunjukan bahwa semakin besar daya sangga air maka semakin 

kecil tinggkat erosi yang terjadi pada lahan di SubDAS Sayang. Lahan yang cukup besar 

menahan erosi yaitu lahan hutan pinus, dimana lahan tersebut memiliki tegakan yang cukup 

sehingga tingkat erosi sangat ringan dan daya sangga airnya cukup besar.   

Untuk daya sangga air pada lahan di SubDAS Sayang Kecamatan Ngantang terbesar pada 

lahan hutan pinus dimana kelestarian pada hutan tersebut masih terjaga dengan baik. Ada 

beberapa lahan yang mempunyai daya sangga air yang kecil seperti lahan pemukiman dan 

lahan sawah karena lahan-lahan tersebut tidak mempunyai kanopi yang cukup. Setelah 

diketahui tingkat bahaya erosi dan daya sangga air pada SubDAS Sayang maka ini bisa di 

jadikan bahan untuk menindaklanjuti kelestarian dan konservasi pada lahan di SubDAS 

Sayang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan : 

1.  Laju erosi atau kehilangan tanah pada SubDAS Sayang yang paling besar terdapat pada 

lahan Tegalan yaitu sebesar 17.266 ton/ha/thn, lahan Pinus sebesar 7.979 ton/ha/thn, 

lahan sawah sebesar 2.950 ton/ha/thn dan lahan Pemukiman sebesar 621,43 ton/ha/thn. 

Tingkat bahaya erosi yang terjadi termasuk ke dalam erosi tingkat ringan sebesar 0,135 % 

dari luas total penggunaan lahan dan erosi dalam tingkat sangat ringan sebesar 26,150%. 

2.   Daya sangga air pada SubDAS Sayang untuk areal Hutan Pinus Seluas 706,184 ha 

(58,37% dari luas SubDAS) adalah 142,40 m3, lahan Sawah seluas 170,003 ha (14,05%) 

adalah 18,37 m3, lahan Tegalan seluas 316,377 ha (26,15%) adalah 11,09 m3 dan lahan 

Pemukiman seluas 17,438 ha (1,45%) adalah 0,728m3. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan : 

1.  Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lain, contoh memprediksi 

tingkat bahaya erosi atau mengetahui tingkat kekritisan lahan suatu lahan berdasarkan 

nilai erosi yang sudah tersedia. 

2.  Penelitian ini perlu dikembangkan dengan melakukan pengukuran langsung untuk 

penghitungan daya sangga air pada lahan seperti pengukuran kapasitas intersepsi pada 

tajuk tanaman dan kedalaman tanah zone perakaran sehingga hasil perhitungan untuk 

daya sangga air pada lahan dapat lebih akurat. 
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Lampiran 1. Klasifikasi Struktur Tanah untuk Menghitung Nilai K dengan Nomogram 

Kode Keterangan 
1 Granuler sangat halus (< 1 mm) 
2 Granuler halus (1 sampai 2 mm) 
3 Granuler sedang sampai kasar (2 sampai 10 mm)  
4 Masif kubus, lempeng (flat), berbentuk blok, blocky 

Sumber: Wischmeier, 1975 
 
 
Lampiran 2. Kode Permeabilitas Tanah untuk Menghitung Nilai K dengan Nomogram 

Kode Keterangan 
Permeabilitas 

(cm/jam) 
1 Sangat Lambat <0,5 

2 Lambat 0,5-2,0 
3 Lambat sampai sedang 2,0-6,3 
4 Sedang 6,3 -12,7 
5 Sedang sampai cepat 12,7-25,4 
6 Cepat >25,4  

Sumber: Wischmeier, 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Hasil Pengamatan Indeks Erodibilitas Tanah 

Jenis Tanah Nilai K 
Andosol, Lembang 0,16 
Latosol, Darmaga 0,02 - 0,041 
Latosol, Citaman 0,135 
Fodzolik, Jonggol 0,13 
Mediteran Merah, Punung 0,17 
Mediteran Merah, Futat 0,251 
Gremusol, Jegu 0,24 - 0,31 
Litosol. Sentolo 0,18 – 0,19 
Regosol, Wajak 0,291 
Latosol, Dampit 0,16 
Andosol, Batu 0,071 
Mediteran. Pajaran 0,32 
Kambisol, Ngantang 0,13 

Sumber: Utomo, 1994 

 

Lampiran 4. Klasifikasi Kelas Erodibilitas tanah di Indonesia 

Kelas Nilai K Tingkat Erodibilitas 
1 <0,10 Sangat rendah 
2 0,10 -  0,15 Rendah 
3 0.15 - 0,20 Agak rendah 
4 0,20 - 0,25 Sedang 
5 0,25 - 0,30 Agak tinggi 
6 0,30 - 0,35 Tinggi 
7 > 0,35 Sangat tinggi 

Sumber: Utomo, 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Nilai C Berbagai Jenis tanaman dan Pengelolaan Tanaman 

Jenis Tanaman/ Tata Guna Lahan Nilai C 
Tanaman rumput 0,290 
Tanaman kacang jogo 0,161 
Tanaman gandum 0.242 
Tanaman ubi kayu 0,363 
Tanaman kedelai 0,399 
Tanaman serai wangi 0,434 
Tanaman padi lahan kering 0,560 
Tanaman padi lahan basah 0,010 
Tanaman jagung 0,637 
Tanaman jahe, cabe 0,900 
Tanaman kentang ditanam searah lereng 1,000 
Tanaman kentang ditanam menurut kontur 0,350 
Pola tanam tumpang gilir + rnulsa jerami (6 ton/ha/th) 0,079 
Pola tanam berurutan + mulsa sisa tanaman 0,347 
Pola tanam berurutan 0,398 
Pola tanam tumpang gilir + mulsa sisa tanaman 0,357 
Kebun campuran 0,200 
Ladang berpindah 0,400 
Tanah kosong diolah 1,000 
Tanah kosong tidak diolah 0,950 
Hutan tidak terganggu 0,001 
Semak tidak terganggu 0,010 
Alang-alang permanen 0,020 
Alang-alang dibakar 0,700 
Sengon dengan semak 0,012 
Sengon tidak disertai semak dan tanpa seresah 1,000 
Pohon tanpa semak 0,320 

Sumber : Abdurachman dkk. 1984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Nilai Faktor C (Pengelolaan Tanaman) 

No. Macam Penggunaan Lahan Nilai Faktor C 
1. Tanah terbuka tanpa tanaman 1,000 
2. Hutan atau semak belukar 0,001 
3. Savana dan prairle dalam kondisi baik 0,010 
4. Savana dan prairle yang rusak untuk gembalaan 0,100 
5. Sawah 0,010 
6. Tegalan tidak dispesifikasi 0,700 
7. Ubi kayu 0,800 
8. Jagung 0,700 
9. Kedelai 0,399 

10. Kentang 0,400 
11. Kacang tanah 0,200 
12. Padi gogo 0,561 
13. Tebu 0,200 
14. Pisang 0,600 
15. Akar wangi (sereh wangi)I 0,400 
16. Rumpat bede (tahun pertama) 0,287 
17. Rumput bede (tahun kedua)                                     I 0,002 
18 Kopi dcngan penutup tanah buruk 0,200 
19. Talas 0,850 
20. Kebun campuran.  
21. Kerapatan tinggi 0,100 
22. Kerapatan sedang 0,200 
23. Kerapatan rendah 0,500 
24. Perladangan 0,400 
25. Hutan alami :  
26. Seresah banyak 0,001 
27. Seresali sedikit 0,005 
28. Hutan produksi  
29. Tebang habis 0,500 
30. Tebang pilih 0.200 
31 Semak belukar, padang rumput 0,300 
32. Ubi kayu + kedelai 0,181 
33. Ubi kayu + kacang tanah 0,195 
34. Padi - sorghum 0,345 
35. Padi + kedelai 0,417 
36. Kacang tanah + gade 0,495 
30. Kacang tanah + tunggak 0,571 
31. Kacang tanah + mulsa jerami 4 ton^iia 0,049 
32. Padi + mulsa jerami 4 ton/ha 0,096 
33. Kacang tanah + mulsa jagung  4 ton/ha 0,128 
34. Kacang tanah + mulsa crotalaria 3 ton/ha 0,136 
35. Kacang tanah + mulsa tunggak 0,259 
36. Kacang tanah + mulsa jerami 2 ton/ha 0,377 
37. Padi + mulsa crotalaria 3 ton/ha 0,387 
38. Pola tanaman tumpang gilir + mulsa jerami 0,070 
39. Pola tanaman berurutan + mulsa sisa tanaman 0,357 
40. Alang-alang murni subur 0,001 

41. Padang rumput (stepa) dan savana                                0,001 

42. Rumput Brachiaria 0,002 

Sumber : (Suripin, 2001) 

 
 



Lampiran 7. Nilai Faktor P pada Berbagai Aktivitas Konservasi Tanah di Jawa 

Teknik Konservasi Nilai P 
Teras bangku : 

a. baik 
b. jelek  

 
0,20 
0,35 

Teras bangku jagung – ubi kayu / kedelai 0,056 
Teras bangku : sorghum - sorghum 0,024 
Teras tradisional 0,40 
Teras gulud : padi - jagung 0,013 
Teras gulud : ketela pohon 0,036 
Teras gulud : kacang kedelai 0,006 
Tanaman dalam kontur : 
a. kemiringan 0 – 18%  
b. kemiringan 9 – 20%  
c. kemiringan > 20% 

 
0,50 
0,75 
0,90 

Tanaman dalam jalur-jalur : jagung – 
kacang tanah + mulsa  

Mulsa limbahjerami: 
a. 6 ton/ha/th 
b. 3 ton/ha/th 
c. 1 ton/ha/th 

 
0,30 
0,50 
0,80 

Tanaman perkebunan : 
a. dengan penutup tanah rapat 
b. dengan penutup tanah sedang 

 
0,10 
0,50 

Padang rumput : 
a. baik 
b. b. jelek 

 
0,04 
0,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 8. Nilai P untuk berbagai Tindakan Konservasi tanah 

No. Tindakan Khusus Konservasi Tanah Nilai P 
1. Tanpa tindakan pengendalian erosi 1,00 
2. Teras bangku : 

- konstruksi baik 
- konstruksi sedang 
- konstruksi kurang baik 
- terras tradisonal 

 
0,04 
0,15 
0,35 
0,40 

3. Strip tanaman 
- rumput bahia 
- Clotararia 
- Dengan kontur 

 
0,40 
0,64 
0,20 

4. Pengolahan tanah dan penanaman 
menurut garis kontur 

- Kemiringan 0% - 8% 
- Kemiringan 8% - 20% 
- Kemiingan >20% 

 
 
0,50 
0,75 
0,90 

Sumber : Arsyad, 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10. Pengaruh Kemiringan Terhadap Erosi 
Kemiringan 

(%) 
Kehilangan Tanah 

(Ton/Ha) 
1 0,8 
5 4,27 
10 4.27 
15 29,80 

Sumber: Lal (1980) dalam Utomo (1994) 

Lampiran 11. Pengaruh Panjang Lereng Terhadap Limpasan Permukaan 
Kemiringan 

(%) 
Limpasan Pennukaan (mm) pada Panjang Lereng (m) 

5 10 12,5 15 20 37,5 
10 310,6 187,8 220,7 166,9 243,1 121,5 
15 207,0 253,8 226,2 226,2 85,8 93,9 
Rata-rata 258,8 220,8 223,5 196,6 164,5 107,7 
Sumber Lal (1982) dalam Utomo (1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 9. Prediksi Laju Erosi dengan Metode USLE 
Stasiun 
Hujan  

R Jenis 
Tanah 

K LS Penggunaan  
Lahan 

C P Ea 
(ton/ha/thn) 

Luas 
(ha) 

Ea x Luas 
(ton/thn) 

Ngantang 382,192  6,33 55,18 Sawah 0,010 0,013 17,354 170,003 2.950 
Jombok 371,122  3,983 76,44 Pinus 0,001 0,10 11,299 706,184 7.979 
Pujon 357,234  6,771 64,47 Tegalan 0,700 0,50 54,579 316,377 17.266 

357,234  3,348 29,81 Pemukiman  1,00 1,00 35,653 17,438 621,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 12. Peta DAS Konto Hulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Lampiran 13. Peta Jenis tanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 14. Peta Rupa Bumi 

 
 


