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RINGKASAN 

 

  Intersepsi merupakan salah satu komponen siklus Hidrologi yang mempunyai 

peranan saat hujan terjadi. Namun, terkadang nilai intersepsi diabaikan karena dianggap 

kecil padahal intersepsi berpengaruh cukup besar pada terjadinya limpasan Permukaan 

dan kemampuan tanah untuk dapat menginfiltrasi tanah, menurut Calder et al, dalam 

Asdak (2004),  intersepsi dapat mencapai 55% dari total evapotransiprasi dalam sebuah 

hutan. Intersepsi dengan tanaman penutup lahannya,dapat mengurangi kecepatan kinetik 

air hujan yang jatuh ke tanah sehingga kecepatan jatuh hujan ke tanah menjadi lebih 

lambat. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intersepsi pada berbagai kerapatan 

tanaman kopi, untuk mengetahui nilai intersepsi pada berbagai ketinggian tanaman kopi 

dan untuk mengetahui hubungan antara presipitasi dengan intersepsi. 

 Penelitian ini akan mensimulasikan intersepsi tanaman kopi pada 3 Ketinggian 

yaitu T1 (20 cm); T2 (28-30 cm); dan T3 (33-39 cm), dengan 5 variasi kerapatan 

50%;60%;70%;80%;dan 90% pada Rainfall Simulator milik Laboratorium Teknik 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Jurusan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Rainfall simulator dapat memodelkan hubungan antara presipitasi, intersepsi, 

Infiltrasi, dan limpasan permukaan dalam berbagai kondisi. Digunakan tanaman kopi 

karena komoditi tersebut dapat ditemukan pada daerah Pujon dan sekitarnya. 

 Curah hujan yang digunakan merupakan data pengamatan secara langsung di 

Pujon Malang, dari pengamatan tersebut akan digunakan 3 intensitas hujan yang 

diidentifikasikan sebagai Gerimis 1 (4,57 mm/jam) ; Gerimis 2 (5,84 mm/jam) ; Agak 

Lebat (7,01 mm/jam). Dengan tekanan pompa adalah 2 Psi;2,5 Psi; dan 3 Psi. Variasi 

kerapatan didapatkan dari pengamatan intersepsi cahaya di lapang dan didapatkan nilai di 

lahan sebesar 80%.  

 Penelitian menghasilkan nilai intersepsi bervariasi, antara 2,99 mm - 29,79 

mm/jam. Dimana pola yang dihasilkan adalah penurunan yang pada akhirnya 

menunjukkan pola konstan selama 30 menit hujan konstan. Berdasarkan kerapatan, pola 
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intersepsi yang didapatkan menunjukkan semakin rapat jarak tanam, nilai intersepsi yang 

dihasilkan semakin besar. 

Berdasarkan Persentase, intersepsi yang terjadi bervariasi antara 2,7% – 20,4% 

dari curah hujan total.  Dengan pola intersepsi, semakin besar intensitas hujan semakin 

kecil intersepsi yang didapatkan. Hubungan Intersepsi dengan presipitasi,, mempunyai 

hubungan positif baik ditandai nilai koefisien determinasi bervariasi antara 86% - 100%.  

 

Kata Kunci : Intersepsi, Rainfall Simulator, Tanaman Penutup Lahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Presipitasi merupakan cairan hasil kondensasi di atmosfer yang dapat 

mempertahankan bentuknya hingga mencapai ke permukaan tanah. Namun tidak 

semua cairan tersebut akan dapat langsung jatuh ke permukaan, karena dalam 

perjalanannya cairan dapat saja teruapkan (evaporasi) atau juga ditahan oleh 

tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah (intersepsi) sebelum 

akhirnya teruapkan juga. 

 Intersepsi sebagai salah satu siklus hidrologi mempunyai peranan yang 

cukup penting dalam mereduksi limpasan permukaan dan erosi permukaan, dalam 

perhitungan neraca air masih dianggap tidak mempunyai peranan. Terkadang 

nilainya diasumsikan karena dianggap terlalu kecil. 

Limpasan permukaan terjadi apabila cairan bergerak cepat menuju ke 

permukaan tanah tanpa ada yang menahannya, energi kinetik yang dihasilkan 

akan membuat permukaan tanah terpercik yang kemudian percikan-percikan tanah 

tersebut akan menutup pori-pori tanah sehingga air tidak dapat terinfiltrasi dan 

mengalir di permukaan tanah. Apabila hal itu terjadi pada kontur lahan yang 

miring, maka dapat menyebabkan bahaya longsor. 

Tanaman penutup lahan, dapat meminimalisasi kemungkinan tersebut 

dengan mengurangi laju aliran hujan yang menuju ke tanah oleh kanopi yang 

dibentuknya. Sehingga air hujan yang menyentuh tanah mempunyai kecepatan 

rendah dan mampu untuk diinfiltrasi oleh tanah. Kekuatan tumbuh-tumbuhan 

untuk dapat menahan laju jatuhan presipitasi tergantung dari karakteristik 

tumbuhan tersebut, yang meliputi bentuk dan ukuran daun, bentuk dan kerapatan 

tajuk, kekasaran kulit batang dan kelurusan batang pohon. 

Terdapat beberapa hasil penelitian mengenai besarnya intersepsi di 

berbagai wilayah di dunia menurut Calder et,al (1986) dalam Asdak (2004) 

mengemukakan besarnya air hujan yang terintersepsi oleh vegetasi pada hutan 
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tropis Amazon, Afrika, dan Asia bervariasi antara 10 – 35 % dari hujan total yang 

turun di daerah tersebut. Sedangkan menurut penelitian Pudjiharta dan Sallata 

dalam Asdak (2004) di Lembang, Jawa Barat bahwa pada tegakan pinus merkusii 

dengan umur yang berbeda masing-masing tegakan dengan umur 10, 15 dan 20 

tahun jumlah intersepsi yang dihasilkan selama 93 hari hujan adalah 16 %, 22 %, 

dan 31 %. 

Tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah kopi, kopi merupakan 

tanaman perkebunan yang mulai diusahakan pada daerah yang memiliki slope 

(kemiringan) serta tumbuh optimal pada ketinggian 300-700 mdpl dengan 

temperatur yang dikehendaki sekitar (21 – 24 oC) dan curah hujan minimal 1000-

2000 mm/tahun (Aak, 1974). Oleh karena itu, tanaman kopi banyak ditemukan di 

daerah Pujon hingga Ngantang Kab.Malang, Walaupun tidak diusahakan secara 

besar-besaran. 

Penelitian ini menggunakan pemodelan dengan menggunakan alat Rainfall 

Simulator milik laboratorium Teknik Tanah dan Air Jurusan Teknik Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Hubungan antara presipitasi, intersepsi, infiltrasi, 

dan run-off dalam berbagai kondisi dapat dimodelkan dengan bantuan alat 

simulator hujan (Anonim, soil erosion by water 1965 dalam Wijaya, 2007), 

Pemodelan dilakukan untuk memudahkan penghitungan karena dilakukan dengan 

skala laboratorium dibandingkan analisa lapang. 

Analisa intersepsi yang terjadi pada tanaman kopi akan dimodelkan pada 

alat uji rainfall simulator. Intersepsi akan diketahui dari volume curah hujan dan 

volume run off  yang terjadi pada percobaan. Penelitian nantinya akan menyajikan 

hubungan antara karakteristik tanaman dapat berpengaruh pada intersepsi. 

 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui intersepsi pada tanaman kopi 

2.  Mengetahui hubungan antara intersepsi dengan presipitasi 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai intersepsi yang dihasilkan oleh tanaman kopi pada setiap kondisi 

hujan 

2. Berapa nilai intersepsi yang dihasilkan oleh tanaman kopi pada setiap kondisi 

kerapatan 

3. Bagaimanakah hubungan antara intersepsi dengan Presipitasi 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Nilai evaporasi diabaikan karena dianggap tidak ada penyinaran matahari 

langsung 

2. Depresion storage (penyimpanan permukaan) diabaikan 

3. Debit hujan yang digunakan disesuaikan dengan lamanya hujan pada keadaan 

real yang berasal dari data hujan bulan Januari – Maret 2008 

4. Alat uji yang digunakan merupakan rainfall simulator milik laboratorium 

Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Jurusan Teknik Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Siklus Hidrologi 

Daur hidrologi diberi batasan sebagai suksesi  tahapan-tahapan yang dilalui 

air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer: evaporasi dari tanah atau 

laut maupun air pedalaman, kondensasi untuk membentuk awan, presipitasi, 

akumulasi di dalam tanah maupun dalam tubuh air, dan evaporasi kembali 

(Seyhan,1990). 

Presipitasi dalam segala bentuk (salju, hujan batu es, hujan dan lain-lain), 

jatuh ke atas vegetasi, batuan gundul, permukaan tanah, permukaan air dan 

saluran-saluran sungai (presipitasi saluran).  

Air yang jatuh pada vegetasi mungkin diintersepsi (yang kemudian 

berevaporasi dan atau mencapai permukaan tanah dengan menetes saja maupun 

sebagai aliran batang) selama suatu waktu atau secara langsung jatuh pada tanah 

(throughfall = air tembus) khususnya pada kasus hujan dengan intensitas tinggi 

dan lama ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

Sebagian dari presipitasi berevaporasi selama perjalanannya dari atmosfer 

dan sebagian dari permukaan tanah. Sebagian dari presipitasi yang membasahi 

permukaan tanah. Sebagian dari presipitasi yang membasahi permukaan tanah 

berinfiltrasi ke dalam tanah dan bergerak menurun sebagai perkolasi ke dalam 

mintakat jenuh di bawah muka air tanah (Seyhan,1990). 

Siklus hidrologi mendeskripsikan “term applied” dalam sirkulasi air secara 

umum mulai dari lautan menuju atmosfer, ke tanah dan kembali ke lautan lagi 

(Linsley et al.,1949). 
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Gambar 2. 1. Bagan Aliran Siklus Hidrologi (Asdak,2004) 

 

2.1.1 Presipitasi 

Presipitasi adalah nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke 

tanah dalam rangkaian proses siklus hidrologi. Jumlah presipitasi dinyatakan 

dengan dalamnya presipitasi (mm) (Sosrodarsono dkk.,1983). 

Bentuk-bentuk presipitasi yang ada di bumi (Soemarto,1986) : 

a. Hujan, merupakan bentuk yang paling penting 

b. Embun, merupakan hasil kondensasi di permukaan tanah dan tumbuh-

tumbuhan dan kondensasi dalam tanah. 

c. Kondensasi di atas lapisan es terjadi jika ada massa udara panas yang 

bergerak di atas lapisan es.  

d. Kabut, pada saat terjadi kabut partikel-partikel air diendapkan di atas 

permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan 

e.  Salju dan Es. 

Intersepsi air 
Air Hilang 

Terintersepsi Curah Hujan 
Langsung Air Lolos 

Curah Hujan 
Bersih 

Air 
Larian 

Kelembaban 
Tanah 

Aliran Batang 

Debit 

Evaporasi 
Tanah 

Transpirasi 
Vegetasi 

Evapotranspirasi 

Curah Hujan Total 

Permukaan Tanah 
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Pada penelitian ini, bentuk presipitasi  yang digunakan adalah berupa hujan. 

Dimana Indonesia merupakan negara tropis yang hanya mempunyai musim 

penghujan dan musim kemarau.  

Terdapat dua teori untuk menjelaskan proses terjadinya hujan yakni teori 

kristal es (ice crystal theory) dan teori tumbukan (coalescence theory). 

Berdasarkan teori kristal es, butiran hujan berasal dari kristal es atau salju yang 

mencair kristal es terbentuk pada awan-awan tinggi (misalnya awan cirrus) akibat 

deposisi uap air pada kondensasi. Apabila semakin banyak uap air yang terikat 

pada inti kondensasi ini maka ukuran kristal menjadi besar dan menjadi terlalu 

berat untuk tetap melayang. kristal ini akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi 

sehingga jatuh dalam perjalanan menuju permukaan bumi, kristal es tersebut akan 

melewati udara panas sehingga mencair menjadi butiran air hujan (Linsley et 

al.,1949) 

Derajat curah hujan biasanya dinyatakan oleh jumlah curah hujan dalam 

suatu satuan waktu dan disebut intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan 

disajikan dalam Lampiran 1 Hal 80. sifat curah hujan tidak akan bertambah 

sebanding dengan waktu, jika waktu ditentukan lebih lama, maka penambahan 

curah hujan itu lebih kecil dibandingkan dengan penambahan waktu, sifat tersebut 

dapat dilihat pada Lampiran 1 Hal 80.  

Hujan pula mempunyai ukuran serta kecepatan jatuh yang berbeda-beda 

tergantung dengan jenis  hujan  Nama dari butir hujan tergantung dari ukurannya, 

pada Lampiran 1 Hal 80, menunjukkan intensitas curah hujan, ukuran-ukuran 

butir hujan , massa dan kecepatan butir hujan. Dalam meteorologi butir hujan 

dengan diameter lebih dari 0.5 mm disebut hujan dan diameter antara 0.50 - 0.1 

mm disebut gerimis (drizzle). 

Air hujan yang jatuh di atas daratan sebagian meresap ke dalam tanah 

(infiltrasi) sebagian ditahan tumbuh-tumbuhan (intersepsi), sebagian menguap 

kembali (evaporasi) dan demikian pula air yang ditahan tumbuh-tumbuhan 

sebagian menguap  (transpirasi) (Subarkah, 1980). 
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2.1.2 Intersepsi 

Air hujan yang jatuh kadang-kadang tertahan oleh tajuk (ujung-ujung daun) 

oleh daunnya sendiri atau oleh bangunan dan sebagainya, hal ini diberi istilah 

intersepsi. Besarnya intersepsi pada tanaman tergantung dari jenis tanaman, 

tingkat pertumbuhan, tetapi biasanya berkisar 1 mm pada hujan-hujan pertama, 

kemudian sekitar 20 % pada hujan-hujan berikutnya (Dinas Pertanian Kota 

Malang, 2007). 

Intersepsi terjadi secara bertingkat mulai dari tajuk pohon maupun tanaman 

semusim yang tinggi, tajuk sedang, lapisan herba dan terakhir tumbuhan bawah 

dan seresah (Anonymous, 1979).  

Intersepsi air hujan (rainfall interception loss) adalah proses ketika air hujan 

jatuh pada permukaan vegetasi tertahan beberapa saat, untuk kemudian diuapkan 

kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan (Asdak, 2004). 

Proses intersepsi terjadi selama berlangsung- nya curah hujan dan setelah hujan 

berhenti sampai permukaan tajuk vegetasi menjadi kering kembali. 

2.2 Tanaman Penutup Lahan 

Meski pengaruh penutup lahan bukan merupakan hal yang penting pada 

banjir-banjir yang besar, namun intersepsi yang dilakukan oleh beberapa jenis 

penutup tertentu dapat mencapai jumlah yang besar dalam curah hujan tahunan. 

Kapasitas tampungan intersepsi yang besar biasanya terjadi pada permulaan 

hujan, sehingga pada banyak hujan-hujan yang kecil persentase air hujan yang 

terserapnya menjadi besar. 

Tanaman dapat memperbaiki tahanan lereng terhadap erosi dangkal. 

Sebaliknya, penebangan atau pembongkaran tumbuh-tumbuhan pada lereng 

cenderung mempercepat kelongsoran lereng. Daun-daunan memotong hujan, 

menyebabkan kehilangan absorb dan transpirasi yang mereduksi air hujan untuk 

berinfiltrasi (Christady, 2006). 

Menurut Godman et al,.(1986) dalam Christady (2006), tumbuh-tumbuhan 

dapat mempunyai beberapa fungsi: 

a. Melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan 
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b. Mengurangi kecepatan aliran permukaan 

c. Menahan partikel tanah tetap ditempat 

d. Memelihara kapasitas tanah dalam menyerap air 

Menurut Christady (2006), Batang, Ranting, dan daun-daunan berperan 

menghalangi tumbukan air hujan secara langsung ke permukaan tanah sehingga 

hancurnya agregat tanah. Dari curah hujan sebesar 6.25 mm yang jatuh menimpa 

tumbuh-tumbuhan diperkirakan sebanyak 5 mm atau sekitar 80 % dapat 

terintersepsi sehingga tidak mencapai permukaan tanah sedangkan untuk hujan 

sebesar 25 mm, intersepsi air hujan sebanyak 7.5 mm atau 30 %. 

 

2.3 Intersepsi Air oleh Tanaman 

Menurut Lee (1986) Intersepsi dapat dijadikan menjadi dua bagian Yaitu: 

a. Intersepsi Tajuk 

Intersepsi  tajuk adalah bagian presipitasi yang tidak mencapai lantai 

hutan karena ditahan secara waktu oleh daun, cabang, dan batang, secara 

kuantitatif hal tersebut merupakan perbedaan antara presipitasi  dan jumlah 

throughfall dan aliran batang ,yaitu 

Ic = P – T – S ………….(1) 

Karena Ic tidak dapat diukur secara langsung di lapangan, maka hal 

tersebut diperkirakan dari pengukuran-pengukuran P, T dan S. 

b. Intersepsi Seresah 

Presipitasi turunan dari intersepsi tajuk yang akhirnya terevaporasikan 

dari bahan organik yang sudah mati. Secara kuantitatif merupakan jumlah 

troughfall dan aliran batang, yaitu 

If = Pn – Pe………(2) 

Besarnya intersepsi seresah tergantung pada kapasitas penyimpanan 

seresah dan pada frekuensi dan laju pengeringan. 

Intersepsi Total adalah bagian dari presipitasi yang tidak mencapai tanah 

mineral. Intersepsi dapat diukur dengan menghitung besaran-besaran dalam 

persamaan berikut (Pudjiharta, 1995) : 

(IT) = (It) + (Is)……..(3) 
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         It = p – Pn  ……..… (4) 

        Pn = At + Ab……......(5) 

Laju intersepsi yang tinggi terjadi pada permulaan hujan, terutama selama 

musim panas dan dengan tumbuhan penutup yang rapat. Namun kapasitas 

simpanan yang tersedia berkurang agak cepat sehingga laju intersepsinya 

berkurang sampai sebesar yang diperlukan untuk menggantikan air yang diuapkan 

dari tumbuh-tumbuhan. Laju intersepsi yang mula-mula tinggi juga berkurang 

pada waktu simpanan lekukannya terisi, karena lekukan yang lebih kecil menjadi 

penuh dan mendekati nol saat nilai curah hujan totalnya relatif tinggi (Linsley et 

al.,1996). 

Besarnya intersepsi yang dapat dilakukan tajuk, dipengaruhi oleh bentuk 

tajuknya menurut Daniel, dkk (1987) bentuk tajuk dapat diklasifikasikan 

menurut komposisi kelas umur: 

a. Tegakan Seumur: Tajuk yang seragam, pohon paling kecil merupakan anggota 

tegakan tinggi kurus yang telah ketinggalan dari rumpunnya 

 

                                Gambar 2.2. Tegakan Seumur 

b. Tegakan Tidak Seumur: Tajuk terputus dan tidak seragam, pohon terkecil 

mewakili semai dan sapihan muda. 

               

 



22 

 

                                       Gambar 2.3. Tegakan tidak seumur 

c. Tegakan Berlapis: terjadi bila tegakan seumur tua mulai tumbang dengan agak 

mendadak 

 

                                                  Gambar 2.4 Tegakan Berlapis 

d. Tegakan Tidak Teratur: Terjadi bila pada tegakan seumur pohon-pohon 

tunggal atau kelompok-kelompok pohon kebetulan saja dibalak atau mati 

karena faktor alam 

 

                              Gambar 2.5 Tegakan Tidak Teratur 

e. Tegakan Kelompok Seumur: Hampir semua hutan bertipe ini, tegakan 

cenderung tersusun atas bergelombang reproduksi yang berturutan  seperti 

serangkaian tegakan seumuran 

 

                        Gambar 2.6. Tegakan Kelompok Seumur 
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f.   Tegakan Bentuk Cadangan: Sering dibuat dengan sengaja dalam pengelolaan 

silvikultur. Beberapa pohon dipertahankan pada suatu areal untuk 

memproduksi tanaman baru dibawahnya. 

 

                  Gambar 2.7. Tegakan Bentuk Cadangan 

Nilai rata-rata intersepsi adalah 20 % presipitasi total dan tampak sedikit 

bervariasi dengan perubahan jenis. Hal ini dipengaruhi pula oleh komposisi 

tegakan berupa conifer, daun lebar atau campuran juga jenis presipitasi. Jika 

interval antara angin badai (hujan) cukup panjang, intersepsi akan hilang menjadi 

evaporasi dan tegakan akan membuang jumlah yang sama dari hujan berikutnya. 

Hujan kecil yang terjadi maka seluruh presipitasi akan hilang menjadi 

intersepsi dan evaporasi selanjutnya, sedangkan pada hujan yang lama mungkin 

kehilangan intersepsi sebagian kecil dari total hujan. 

Kehilangan karena intersepsi sulit ditaksir karena pengukuran presipitasi 

aktual pada tempat terbuka kurang ketepatannya dan pengukuran air tajuk dan 

aliran batang mempunyai variasi besar. Pemecahan problema ini menghendaki 

peralatan dan desain pengambilan contoh yang sangat canggih (Daniel dkk,.1987). 

2.4.Pendugaan Nilai Intersepsi 

Besarnya nilai intersepsi tidak dapat diukur secara langsung di lapangan 

melainkan diduga dari pengukuran curah hujan di tempat terbuka, lolosan tajuk 

dan aliran batang, sehingga aliran batang dan lolosan tajuk merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Selisih antara curah hujan di tempat terbuka dengan jumlah aliran batang dan 

lolosan tajuk merupakan nilai intersepsi hujan (I) oleh tanaman (Asdak, 2004; 

Kaimuddin, 199; Lee, 1990) : 

I = Pg – Sf – Tf………(6) 
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Menurut Leonard (1967 dalam Lumowa, 1998) intersepsi total hujan 

merupakan penjumlahan dari penyimpanan atau penahanan air oleh tanaman pada 

akhir hujan dengan penguapan permukaan tanaman yang basah selama hujan : 

I  =  S  +  Ret............(7) 

berdasarkan persamaan diatas, intersepsi hujan akan bertambah dengan 

meningkatnya faktor-faktor lainnya.  Nilai S dan R merupakan fungsi dari jumlah 

daun dan ukuran tajuk. 

Penjumlahan aliran batang dengan lolosan tajuk merupakan curah hujan 

netto (Pn) yang sampai ke permukaan tanah (Nuriman, 1999; Kaimuddin, 1994) : 

Pn  =  Sf  +  Tf........... (8) 

dimana Pn adalah curah hujan netto, Sf adalah lolosan tajuk dan Tf adalah aliran 

batang.  Sehingga secara sederhana intersepsi hujan (Ic) oleh tanaman merupakan 

nilai curah hujan (Pg) dikurangi dengan curah hujan netto (Pn) atau dirumuskan 

sebagai berikut :                          Ic  =  Pg  -  Pn..............(9) 

Menurut Linsley et al (1949 dalam Lumowa, 1998) total intersepsi selama 

hujan terdiri dari dua bagian, yaitu penyimpanan air pada permukaan vegetasi dan 

selama periode hujan.  Total intersepsi curah hujan dapat dinyatakan dalam 

persamaan : 

Vi  =  Si  +  CpEatR...........(10) 

nilai Si tergantung pada pertumbuhan vegetasi atau perkembangan daun, 

intensitas hujan, ukuran butir-butir air hujan dan kecepatan angin. 

Ward (1975 dalam Arsyad, 1989) mengembangkan cara penetapan 

intersepsi dengan persamaan kontinuitas sebagai berikut : 

Is  =  R  -  Tf  -  Sf..........(11) 

dimana Is adalah intersepsi, R adalah curah hujan, TF adalah curahan tajuk, SF 

adalah aliran batang. 

Jumlah air hujan yang diintersepsi oleh vegetasi dinyatakan oleh persamaan 

(Wisler dan Brater, 1959 dalam Arsyad, 1989) : 

X  =  a  +  bt..........(12) 
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dimana X adalah jumlah air hujan yang diintersepsi, a adalah kapasitas intersepsi 

yang ditentukan oleh biomassa tajuk, b adalah kecepatan evaporasi, dan t adalah 

lamanya hujan. 

2.5 Rainfall simulator 

Simulator hujan pada dasarnya terdiri dari seperangkat alat-alat pembuat 

hujan buatan yang menyemprotkan air (Sri Harto,1993). Simulator hujan 

dikembangkan untuk memperhitungkan nilai-nilai infiltrasi rata-rata, limpasan, 

dan erosi pada berbagai macam kondisi (FAO Agriculture Development,1965). 

Simulasi hujan menerapkan hujan tiruan pada area yang diinginkan untuk 

penelitian erosi, infiltrasi, runoff dan kualitas air. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan rainfall simulator, karena dapat mengontrol badai hujan yang 

diterapkan kapan dan dimana mereka inginkan (Ross,1991). 

Rainfall simulator yang digunakan adalah milik laboratorium Teknik 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Rainfall simulator memberikan peneliti metode mengevaluasi sifat 

hidrologis dan erodibilitas dari praktek agronomi. Hal ini menghasilkan kontrol 

eksperimental dan reapibility. Kita tidak bisa tergantung pada hujan alami yang 

tidak pasti kapan dan dimana. Rainfall simulator akan mengontrol badai, 

intensitas dan durasinya. Menambah waktu pengumpulan data pada semua musim 

dan menambah kesenangan dengan cara beberapa perlakuan dapat dievaluasi pada 

waktu yang sama (William,1996). 

Desain simulator hujan itu kompleks dan meliputi beberapa kriteria yang 

diperlukan sampai mendekati tepat. Kriteria-kriteria ini berhubungan dengan 

(Moore et al.,1983): 

 a. Karakteristik hujan  

 b. Ukuran plot dan proses menjadi penelitian. 

 c . Kemudahan simulator untuk dibawa dan biaya 

 

 

 



26 

 

2.5.1 Prinsip Kerja 

Rainfall simulator merupakan alat yang digunakan di laboratorium untuk 

penelitian-penelitian gejala erosi tanah. Alat ini terdiri dari tangki penampung air 

yang berputar dengan sistem pembuat tetesan tunggal air dan intensitas hujan 

yang dapat diatur oleh permukaan hidrostatik di dalam suatu tangki penampung 

air. Bagian atas alat ini terdiri dari sebuah tangki penampung air yang berbentuk 

lingkaran terbuat dari besi. Bagian ini disokong oleh empat buah tiang besi yang 

tingginya 2,75 meter, diputar secara teratur oleh motor listrik. Banyaknya putaran 

adalah satu kali dalam satu menit (1 rpm) pipa-pipa kapiler dari tembaga tempat 

butir tetes air keluar terdapat pada bagian dari tangki atau bak penampung air,  

dengan jarak yang teratur. Besarnya diameter butir tetes-tetes air ditentukan oleh 

besarnya diameter ujung pipa kapiler tersebut (Sarief,1986). 

Prinsip dari rainfall simulator ini adalah hujan disimulasi dengan 

memancarkan air melalui nosel yang didesain untuk menghasilkan tetesan air 

yang mendekati hujan alami (William, 1996). Air yang disuplai pada rainfall 

simulator sebanyak 1.5 liter/detik dengan tekanan absolute 3 bar (Anonymous, 

1981). 

2.6 Kopi 

Tumbuhan Kopi termasuk jenis Coffea, keluarga Rubiaceae dan terdiri dari 

beberapa Puluh Jenis lainnya (Ghoan, 1983). Ada bermacam-macam jenis 

tanaman kopi, namun dalam garis besarnya hanya ada 3 golongan, yakni 

(Aak,1974): 

a. Golongan Arabica 

b. Golongan Liberica 

c. Golongan Robusta 

Tanaman Kopi yang paling pertama diusahakan di Indonesia adalah 

golongan Arabica, kemudian menyusul golongan Liberica dan yang terakhir 

adalah kopi Robusta. Sampai sekarang ini yang paling banyak diusahakan adalah 

golongan Robusta dengan segala baster (hybride-hybridenya) (Aak,1974). 
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Penanaman kopi perkebunan banyak diusahakan di Jawa Tengah, Sala, 

Kedu, Semarang, dan juga terdapat di Jawa Timur terutama di daerah Besuki dan 

Malang (Aak,1988). 

Kopi robusta dapat tumbuh atau hidup pada tempat yang berbeda-beda. Jadi 

jenis ini tidak membutuhkan tempat yang khusus seperti halnya Kopi Arabika. 

Tanaman ini dapat tumbuh optimal pada ketinggian sekitar 300-700 mdpl, 

sedangkan untuk temperaturnya ialah 21-24o C. Batas minimal curah hujan 1000-

2000 mm akan lebih optimal apabila 1750 -2250 mm. 

 

2.7 Distribusi curah Hujan 

Data curah hujan disusun dan dibagi dalam selang 10 mm. Frekuensi tiap 

bagian dapat diperoleh dan dinyatakan dalam histogram. Jika frekuensi ini 

dinyatakan dengan garis lengkung yang baik, maka dapat diperoleh sebuah kurva 

frekuensi. Dari kurva frekuensi ini dapat dilihat bahwa distribusi curah hujan 

adalah distribusi asimetris, meskipun distribusi curah hujan jangka panjang seperti 

curah hujan tahunan hampir mendekati distribusi asimetris. Setelah fungsi 

distribusi yang paling cocok untuk distribusi itu didapat, maka hal-hal sebagai 

berikut dapat diketahui berupa panjang rata-rata periode kejadian atau berapa 

banyak kali rata-rata terjadinya suatu curah hujan harian melampaui suatu harga 

tertentu dalam suatu periode tertentu (Sosrodarsono, 1980).  

Keseragaman cukup besar dilihat dari nilai distribusi curah hujan (DU) antara 

90 % – 95 %. Nilai DU dapat diperoleh dengan mudah dengan menerapkan rumus 

yang ada, dengan nilai AR (advance ratio) lebih kecil dari ½, Nilainya dapat 

berkisar 85 % – 90 % yang menandakan bahwa hanya 15 %-10% dari air infiltrasi 

yang akan menjadi perkolasi dalam (Merriem,1981). 

 

2.8 Analisa Regresi 

Deret berkala yang menunjukkan adanya trend yang cenderung membentuk 

garis dapat dianalisis dengan metode regresi (Soewarno, 1995). Batas daerah 

kepercayaan dan besarnya korelasi dari garis trend dapat ditentukan dari 

persamaan regresi yang diperoleh.  
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Penomena hidrologi yang terdiri dari dua variabel berpasangan (Xi,Yi); I = 

1,2,3,…..n), bila dibuat hubungan maka akan dapat merupakan garis kurva linier 

sederhana dengan dua model persamaan regresi garis lurus sebagai berikut : 

Y = a1X + b1 ……….(15) 

X = a2Y + b2 …......... (16) 

Keterangan  

     Y = Persamaan garis lurus Y atas X 

     X = Persamaan garis lurus X atas Y 

    a1, a2 = Koefisien regresi merupakan koefisien arah dari garis regresi 

    b1,b2 = koefisien yang merupakan titik potong dari garis regresi   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan tempat 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian di Jalan 

Veteran no.1. Penelitian dilakukan selama bulan Januari 2008 sampai Oktober 

2008.  

3.2 Alat dan Bahan 

Untuk penelitian ini digunakan beberapa alat-alat yaitu: 

a. Rainfall simulator 

Merupakan alat simulasi hujan milik Laboratorium Teknik Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan yang terdiri dari: 

1. Pompa 

Alat ini berfungsi untuk menghisap air dari tandon 

2. Sprayer 

Alat ini berfungsi untuk menghasilkan hujan buatan, yang banyak 

jatuhannya disesuaikan dengan intensitas hujan yang pernah terjadi 

selama bulan Januari - Maret 2008. Sprayer yang digunakan 

berjumlah 5 buah, dengan diameter 5 mm.  

3. Plastik penutup 

Alat ini berfungsi untuk mencegah adanya air yang keluar Rainfall 

Simulator  

4. Pengatur RPM pompa 

Alat ini berfungsi untuk mengatur putaran pompa yang akan 

digunakan agar putaran pompa dapat lebih konstan sesuai dengan 

pengaturan. 

b. Gelas Ukur 

Digunakan untuk menampung air jatuhan Rainfall Simulator 

c. Stopwatch 

Mengukur waktu hujan buatan 
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d. Ombrometer 

Menghitung intensitas hujan yang terjadi di lapang dan di alat 

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu: 

a. Bibit Tanaman Kopi  

Tanaman yang digunakan adalah bibit kopi Arabica, lalu disusun pada 

Rainfall Simulator dengan jarak tanam yang berbeda pada tiap perlakuan. 

Digunakan 3 ketinggian yang berbeda sebagai perlakuannya. Bibit yang 

digunakan berumur 3 bulan yang didapat dari Cuban Rondo Malang Jawa 

Timur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya intersepsi pada tiap 

kerapatan tanaman, ketinggian yang berbeda dan curah hujan. Perlakuan yang 

diberikan adalah curah hujan pada 3 kondisi, yang merupakan data curah hujan 

harian daerah Pujon bulan Januari - Maret 2008, serta kondisi penutupan lahan (50 

% ,60 % , 70%, 80%, 90%) dengan penutupan luas lahan merupakan konversi 

intersepsi cahaya dari lapang. Yang akan dilihat adalah hubungan antara curah 

hujan dan kemampuan penutupan lahan untuk mengintersepsi hujan, yang akan 

dianalisa dari air jatuhan yang keluar dari Rainfall Simulator.  

Untuk mendapatkan nilai intersepsi maka yang akan diamati adalah air yang 

tertahan di daun saja tanpa jatuh ke tanah, untuk mengantisipasi adanya air yang 

jatuh ke tanah maka di atas tanah dipasang penahan. Pada penelitian ini digunakan 

styrofoam yang disesuaikan dengan kerapatan tanaman kopi. Dengan 

menggunakan penahan air tersebut maka diharapkan air keluaran alat tidak akan 

tertahan oleh tanah. 

Variasi waktu yang digunakan adalah tiap 5 menit dari 30 Menit hujan. 

Waktu tersebut didapatkan dari penelitian pendahuluan bahwa air jatuhan mulai 

konstan setelah 20 Menit Hujan di rainfall simulator yang berarti daun sudah 

mencapai jenuh untuk menahan air. Satu curah hujan dilakukan untuk semua 

kondisi penutupan lahan. 
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Hubungan masing-masing parameter dengan kondisi penutupan lahan dapat 

diperoleh dengan menggunakan analisa grafik yang diperoleh dari intersepsi 

dengan waktu. Grafik yang terjadi dapat berbentuk polynomial, eksponensial, 

linear, ataupun parabolik. Hubungan dalam bentuk grafik dengan persamaan dasar 

Y = b0+b1X, dimana Y variabel bebas dengan p-value sebesar 0.05. 

Parameter –parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data curah hujan Harian selama bulan Januari 2008 – Maret 2008 

2. Kerapatan Tanaman  

3. Ketinggian Tanaman 

4. Volume Air Keluaran Rainfall Simulator 

3.3.1 Persiapan Alat 

1. Pemasangan Sprayer 

Sprayer yang digunakan kondisi pemasangan tersebut dilakukan agar 

sebaran hujan dapat lebih merata di dalam alat 

2. Pemasangan Pompa 

Pompa yang digunakan adalah milik Laboratorium Teknik Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan. Pompa ini akan dihubungkan dengan tandon 

ke alat.  

3. Pemasangan Lampu sebagai indikasi sinar matahari 

Lampu digunakan untuk menguji intersepsi cahaya di dalam alat, 

kegiatan ini dilakukan di awal penelitian untuk menentukan kondisi 

kerapatan tanaman, yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Kalibrasi sprayer 

Sprayer dikalibrasi untuk mendapatkan sebaran yang seragam di 

dalam alat serta sesuai dengan curah hujan yang diinginkan. 

5. Alat ditutup dengan plastik penutup  

Karena keterbatasan alat, maka alat ini perlu ditutup dengan plastik. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya air yang keluar dari alat. Air 

yang keluar akan mempengaruhi besarnya intersepsi yang terjadi di dalam 

alat. Namun, dengan  adanya plastik ini memungkinkan adanya air yang 
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menempel di plastik. Untuk itu akan dihitung debit tanpa tanaman dimana 

kemungkinan air yang menempel di plastik sudah ada.  

6. Pengaturan intensitas hujan pada alat 

Intensitas hujan yang digunakan pada penelitian adalah gerimis – agak 

lebat. Berdasarkan Data WMO (2007) seperti terlihat pada Tabel 3.1 

klasifikasikan hujan gerimis dapat dijadikan dalam hujan ringan yaitu 

setara 0,1 – 5,0 mm/jam. Sedangkan untuk hujan agak lebat dapat 

diklasifikan sebagai hujan sedang / normal yaitu setara dengan 5.0 – 10.0 

mm/jam. 

                           Tabel 3.1 Intensitas Hujan Berdasarkan Standar WMO 

 

Kriteria Hujan Intensitas per 
jam 

Intensitas per hari 

Sangat ringan <0.1 mm <5.0 mm 
Ringan 0.1-5.0 mm 5.0-20.0 mm 

Sedang/normal 5.0-10.0 mm 20.0 – 50.0 mm 
Lebat 10.0 – 20.0 mm 50.0 – 100.0 mm 

Sangat lebat >20.0 mm >100.0 mm 
Anonim (2007) 

Simulasi dilakukan dengan mengatur curah hujan dalam alat diatur 

sedemikian rupa hingga mendekati kondisi real di lapang. Pada 

pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai hasil pengamatan saat 

pengaturan intensitas hujan. Pengaturan intensitas hujan menghasilkan 

nilai yang akan digunakan saat penelitian, yang terlihat pada Tabel 3.2. 

Kondisi seperti yang tertera pada tabel  yang akan dilakukan pada 

penelitian. 

Tabel 3.2 Perlakuan Intensitas Hujan pada Penelitian 

no Curah Hujan Tekanan (Psi) Intensitas Hujan (mm/jam) 
1 Gerimis 1 2 4,67 
2 Gerimis 2 2,5 5,84 
3 Agak Lebat 3 8,01 
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3.3.2. Persiapan Tanaman 

1. Intersepsi Cahaya Tanaman Kopi di Lapang 

Untuk mendapatkan intersepsi cahaya yang hampir sesuai dengan 

lapang, maka pada penelitian pendahuluan ditentukan intersepsi cahaya 

pada lapang. Perkebunan kopi yang digunakan terletak di Desa Mulyoagung 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang karena pada daerah tersebut 

tanaman kopi yang ada sudah memiliki kanopi yang cukup rapat sehingga 

dapat diasumsikan sebagai kerapatan maksimal pada tanaman Kopi. 

Mengukur intersepsi cahaya di lapang menggunakan sistem kotak / 

Grid seperti terlihat pada Gambar 3.1. Metode ini merupakan Adaptasi dari 

penelitian Asdak (2004), yang menghitung kemungkinan air lolos dengan 

menggunakan metode grid. Sedangkan pada penelitian ini, metode grid akan 

dilakukan untuk melihat penetrasi cahaya matahari yang mampu menembus 

tanaman.  

Alat yang digunakan adalah tali rafia. Tali rafia di buat sesuai dengan 

jarak tanam pada lahan, pada perlakuan ini digunakan 4 buah pohon, dengan 

ukuran 13,5 m x 11 m. kotak tersebut dibuat menjadi 8 kotak. Kemudian 

dihitung jumlah gelap dan terang yang tampak pada kotak tersebut. Untuk 

waktu digunakan waktu pukul 11.00 ; 12.00 ; dan 13.00 siang sebagai 

ulangan. Waktu tersebut diasumsikan sebagai waktu optimal penyinaran 

matahari dimana matahari tepat berada di atas kepala. 

 

Penentuan Intersepsi Cahaya Lapang 

 

                                                                                 ......... .....(16) 

 

 

        Gelap        x 100% 

     Total Kotak 



 

Gambar 3.1 Pengukuran Intersepsi cahaya di Lapang

2. Pemilihan Tanaman 

Pada penelitian ini akan digunakan 3 ketinggian tanaman, yaitu:

a. Ketinggian 1 (T1) : Panjang daun 3

                

                

b. Ketinggian 2 (T2) : Panjang daun 9 

                                    

                 

c. Ketinggian 3 (T3) : Panjang daun 13 

                                    

                                    

 

3. Penentuan Kerapatan Tanaman pada 

Kerapatan yang akan digunakan pada penelitian didasarkan dari hasil 

intersepsi cahaya di lapang. Untuk skala Lab maka dilakukan konversi jarak 

tanam, yang didasarkan dari intersepsi cahaya yang terjadi. Maka yang akan 

dikonversi terlebih dahulu adalah ukur

di lapang. Pada alat digunakan ukuran 13,5 x 11 cm

Penentuan intersepsi cahaya di lab, dengan menggunakan sistem 

dan error dimana dilakukan bongkar pasang tanaman untuk menyesuaikan 

kondisi kerapatan yang diinginka

 

Gambar 3.1 Pengukuran Intersepsi cahaya di Lapang

 

2. Pemilihan Tanaman  

Pada penelitian ini akan digunakan 3 ketinggian tanaman, yaitu:

a. Ketinggian 1 (T1) : Panjang daun 3-8 cm 

              Lebar daun  2-4 cm 

              Tinggi dari permukaan tanah hingga pucuk  20 cm

b. Ketinggian 2 (T2) : Panjang daun 9 – 13 cm 

                                    Lebar Daun  4-5 cm 

               Tinggi dari tanah hingga pucuk 28 – 30 cm

c. Ketinggian 3 (T3) : Panjang daun 13 – 22 cm 

                                    Lebar daun  6- 7 cm 

                                    Tinggi Dari Tanah hingga pucuk 33 – 39 cm

3. Penentuan Kerapatan Tanaman pada Rainfall Simulator 

Kerapatan yang akan digunakan pada penelitian didasarkan dari hasil 

intersepsi cahaya di lapang. Untuk skala Lab maka dilakukan konversi jarak 

tanam, yang didasarkan dari intersepsi cahaya yang terjadi. Maka yang akan 

dikonversi terlebih dahulu adalah ukuran kotak pengukur intersepsi cahaya 

Pada alat digunakan ukuran 13,5 x 11 cm 

Penentuan intersepsi cahaya di lab, dengan menggunakan sistem 

dimana dilakukan bongkar pasang tanaman untuk menyesuaikan 

kondisi kerapatan yang diinginkan yaitu 50%,60%,70%,80% dan 90%. 
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Gambar 3.1 Pengukuran Intersepsi cahaya di Lapang 

Pada penelitian ini akan digunakan 3 ketinggian tanaman, yaitu: 

Tinggi dari permukaan tanah hingga pucuk  20 cm 

30 cm 

39 cm 

Kerapatan yang akan digunakan pada penelitian didasarkan dari hasil 

intersepsi cahaya di lapang. Untuk skala Lab maka dilakukan konversi jarak 

tanam, yang didasarkan dari intersepsi cahaya yang terjadi. Maka yang akan 

an kotak pengukur intersepsi cahaya 

Penentuan intersepsi cahaya di lab, dengan menggunakan sistem trial  

dimana dilakukan bongkar pasang tanaman untuk menyesuaikan 

n yaitu 50%,60%,70%,80% dan 90%. 



 

Seperti tampak pada Gambar 3.2. Penghitungan nilai intersepsi cahaya sama 

dengan cara penghitungan intersepsi cahaya di lapang.

Gambar 3.2 Pengukuran Intersepsi Cahaya di Laboratorium

4.Penghitungan Distribusi Curah 

Pemasangan sprayer

seperti tampak pada Lampiran Foto

agar sebaran keluaran 

rainfall seragam, maka dilakukan penghitungan DU dan CU. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

Distribusi curah hujan 

DU =    Rerata ¼ nilai terendah 

          Rerata Volume Tampungan

 

Keseragaman Aliran

CU = Rerata Volume Tampungan 

                      

 

 

3.3.3 Pelaksanaan Percobaan

1. Pompa dinyalakan

2. Sprayer menyala 30 menit

3. Ditampung air yang keluar dari alat dengan menggunakan gelas ukur. 

Data diambil setiap

Seperti tampak pada Gambar 3.2. Penghitungan nilai intersepsi cahaya sama 

dengan cara penghitungan intersepsi cahaya di lapang. 

 

Gambar 3.2 Pengukuran Intersepsi Cahaya di Laboratorium

 

Penghitungan Distribusi Curah Hujan (DU) dan Keseragaman Aliran (CU)

sprayer dilakukan pada 5 bagian sisi atas rainfall simulator 

seperti tampak pada Lampiran Foto-foto Penelitian. Pemasangan dilakukan 

agar sebaran keluaran sprayer bisa merata. Dan untuk menguji sebaran dala

rainfall seragam, maka dilakukan penghitungan DU dan CU. Dengan rumus 

Distribusi curah hujan  

Rerata ¼ nilai terendah      x 100%             .......... (17)

Rerata Volume Tampungan 

Keseragaman Aliran 

Volume Tampungan – Rerata Deviasi      .......(18)

                      Rerata Volume Tampungan  

3.3.3 Pelaksanaan Percobaan 

Pompa dinyalakan 

menyala 30 menit 

Ditampung air yang keluar dari alat dengan menggunakan gelas ukur. 

Data diambil setiap 5 menit. 
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Seperti tampak pada Gambar 3.2. Penghitungan nilai intersepsi cahaya sama 

Gambar 3.2 Pengukuran Intersepsi Cahaya di Laboratorium 

Hujan (DU) dan Keseragaman Aliran (CU) 

dilakukan pada 5 bagian sisi atas rainfall simulator 

foto Penelitian. Pemasangan dilakukan 

bisa merata. Dan untuk menguji sebaran dalam 

rainfall seragam, maka dilakukan penghitungan DU dan CU. Dengan rumus 

x 100%             .......... (17) 

.......(18) 

Ditampung air yang keluar dari alat dengan menggunakan gelas ukur. 
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4. Dilakukan ulangan 3 kali 

5. Dilanjutkan perlakuan selanjutnya 

6. Dicatat pada tabel pengamatan  

 

3.4 Teknik Pengolahan Data/ Analisa Data 

Dari pengamatan akan dicari beberapa varian yaitu intensitas curah hujan, 

dan air keluaran Rainfall Simulator serta waktu pengamatan seperti Tabel 

pengamatan pada Lampiran 1. Selain itu, diamati pula volume air keluaran tanpa 

tanaman untuk menentukan nilai intersepsi yang terjadi di alat. Dengan 

persamaan, volume air keluaran Tanpa tanaman dikurangi dengan volume air 

keluaran dengan tanaman. 

 

Intersepsi = Volume keluaran tanpa  tanaman – Volume keluaran dengan tanaman.. (19) 

 

Penghitungan tersebut merupakan pendekatan dari buku Asdak (2004) yang 

menduga nilai intersepsi dengan rumus: 

I = Pg – Sf – Tf ...... (20) 

Tabel pengamatan tersebut akan mendapatkan volume air keluaran (dalam 

l). Dari persamaan seperti diatas maka akan didapatkan nilai intersepsi dari 

berbagai kerapatan tanaman dan kondisi hujan. Langkah berikutnya adalah 

membuat diagram pancar (scatter diagram) data hasil pengukuran.  Dari diagram 

pancar ini dapat dibayangkan suatu kurva regresi yang menyatakan hubungan 

antar peubah (Soewamo, 1995). Maka kurva intersepsi akan terbentuk dari 

intersepsi dibandingkan dengan waktu seperti tampak pada Gambar 3.3.   

Untuk mengurangi Galat maka akan dilakukan ulangan selama 3 Kali. Pada 

pengamatan dilakukan 5 perlakuan kondisi lahan yaitu 50%,60%,70%,80% dan 

90%. dengan pengelompokan 3 kondisi yaitu Gerimis 1, gerimis 2 dan agak lebat 

Penentuan hujan tersebut didasarkan dari curah hujan harian pada bulan Januari 

2008 sampai dengan Maret 2008.  Sehingga akan terdapat 45 kali pengamatan 

dengan 3 kali ulangan. Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Grafik Hubungan 

 

3.5 Analisa Persamaan Model Regresi

Persamaan model regresi yang dibuat kemudian dianalisa untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel.  Apabila dalam analisis regresi telah dapat 

ditentukan model persamaan matematik yang cocok, persoalan berikutnya adalah 

menentukan berapa kuat hubungan antara variabel

kata lain harus ditentukan derajat hubungan antara variabel

Suatu analisis untuk menentukan hubun

regresi, sedangkan analisa untuk menentukan derajat hubungan disebut sebagai 

analisis korelasi (Friady, 2006).

Untuk menentukan seberapa jauh model matematis regresi maupun 

menjabarkan data yang ada, maka ditunjukk

R2 atau juga disebut sebagai koefisien determinasi.  Koefisien determinasi dalam 

statistik dapat di interpretasikan sebagai proporsi dari variasi yang terkandung 

dalam nilai X dan dijelaskan oleh model persamaan regresi 

persamaan regresi dianggap sempurna apabila R

yang ada pada nilai X tidak ada yang bisa dijelaskan oleh model persamaan 

Gambar 3.3 Grafik Hubungan Presipitasi,intersepsi,Infiltrasi,dan depression 

storage 

3.5 Analisa Persamaan Model Regresi 

Persamaan model regresi yang dibuat kemudian dianalisa untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel.  Apabila dalam analisis regresi telah dapat 

persamaan matematik yang cocok, persoalan berikutnya adalah 

menentukan berapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut atau dengan 

kata lain harus ditentukan derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut.  

Suatu analisis untuk menentukan hubungan dua variabel disebut sebagai analisis 

regresi, sedangkan analisa untuk menentukan derajat hubungan disebut sebagai 

analisis korelasi (Friady, 2006). 

Untuk menentukan seberapa jauh model matematis regresi maupun 

menjabarkan data yang ada, maka ditunjukkan dengan mengetahui besarnya nilai 

atau juga disebut sebagai koefisien determinasi.  Koefisien determinasi dalam 

statistik dapat di interpretasikan sebagai proporsi dari variasi yang terkandung 

dalam nilai X dan dijelaskan oleh model persamaan regresi (Asdak, 1995).  Model 

persamaan regresi dianggap sempurna apabila R2 = 1, sebaliknya apabila varian 

yang ada pada nilai X tidak ada yang bisa dijelaskan oleh model persamaan 
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Presipitasi,intersepsi,Infiltrasi,dan depression 

Persamaan model regresi yang dibuat kemudian dianalisa untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel.  Apabila dalam analisis regresi telah dapat 

persamaan matematik yang cocok, persoalan berikutnya adalah 

variabel tersebut atau dengan 

variabel tersebut.  

gan dua variabel disebut sebagai analisis 

regresi, sedangkan analisa untuk menentukan derajat hubungan disebut sebagai 

Untuk menentukan seberapa jauh model matematis regresi maupun 

an dengan mengetahui besarnya nilai 

atau juga disebut sebagai koefisien determinasi.  Koefisien determinasi dalam 

statistik dapat di interpretasikan sebagai proporsi dari variasi yang terkandung 

(Asdak, 1995).  Model 

= 1, sebaliknya apabila varian 

yang ada pada nilai X tidak ada yang bisa dijelaskan oleh model persamaan 
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regresi yang diajukan, maka nilai R2 = 0.  dengan demikian model persamaan 

regresi dikatakan semakin baik jika besarnya R2 mendekati 1. 

Analisis korelasi adalah analisis statistik yang menunjukkan kualitas 

hubungan antara dua variabel.  Koefisien korelasi dari sampel adalah ukuran 

kuantitatif untuk menunjukkan kualitas hubungan antara dua variabel.  Nilai 

koefisien korelasi berkisar antara -1 < R < 1.  Dalam hidrologi, hubungan antara 

fenomena didasarkan nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut 

(Soewamo, 1995) : 

 

Tabel 3.3. Hubungan Antara Variabel Berdasarkan Nilai Koefisien 

Korelasi 

Koefisien Korelasi Hubungan Antar Variabel 
R = 1 

0,6 < R < 1  
0 < R < 0,6 

R = 0 
-0,6 < R < 0 
-1 < R < -0,6 

R = -1 
 

hubungan positif sempurna 
hubungan langsung positif baik 
hubungan langsung positif lemah 
tidak terdapat hubungan linier 
hubungan langsung negatif lemah 
hubungan lansung negatif baik 
hubungan negatif sempurna 

(Sumber : Soewamo, 1995)  
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Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kejadian Hujan di Lapang  

 

Kejadian hujan di lapang yang diamati bertempat di Pujon, mulai tanggal 16 

Januari hingga 23 Maret 2008 dengan total jumlah hari hujan yang terjadi selama 

selang waktu tersebut adalah 19 hari hujan. Kejadian hujan di lapang tidak terjadi 

setiap hari. Intensitas hujan lapang disajikan pada Tabel 4.1, pada Tabel terlihat 

bahwa hujan yang terjadi tidak selalu setara, lama hujan yang terjadi juga 

bervariasi.  Hujan terbesar terjadi pada hari hujan ke 19 yaitu pada tanggal 23 

maret 2008 dimana hujan yang terjadi adalah sebesar 50,55 mm/jam dengan 

waktu cukup panjang yaitu 65 menit dan yang terkecil terjadi pada tanggal 6 

Februari dengan intensitas sebesar 1,27 mm/jam dengan lama hujan yaitu 25 

Menit. 

 

Tabel 4.1 Intensitas Hujan Harian Daerah Pujon Januari – Maret 2008 

No Tanggal Intensitas Hujan 
Lama 
Hujan 

 
No 

 
Tanggal Intensitas Hujan 

Lama 
Hujan 

    (mm/jam) (Menit)   (mm/jam) (Menit) 
1 16-01-2008 2,20 30 11 05-02-2008 3,05 20 
2 25-01-2008 12,50 35 12 06-02-2008 1,27 25 
3 26-01-2008 7,60 30 13 07-02-2008 4,83 25 
4 28-01-2008 12,74 45 14 15-03-2008 7,87 30 
5 29-01-2008 7,35 30 15 16-03-2008 2,79 50 
6 30-01-2008 4,41 25 16 18-03-2008 10,41 25 
7 01-02-2008 8,13 35 17 19-03-2008 3,81 25 
8 02-02-2008 38,1 75 18 21-03-2008 7,87 55 
9 03-02-2008 13,46 40 19 23-03-2008 50,55 65 
10 04-02-2008 2,54 25     

 

 Menurut Asdak (2004), hujan gerimis mempunyai intensitas ≤ 0,03 cm/jam 

, hujan agak lebat 0,12 – 0,38 cm/jam dan hujan lebat 1,5 – 10,00 cm/jam. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 19 hari hujan, hujan yang terjadi di 
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pujon dapat diklasifikasikan sebagai hujan Agak Lebat kecuali tanggal 2 Februari 

2008 dan 23 Maret 2008 yang mempunyai intensitas diatas 15 mm/jam yaitu 

hujan lebat. 

 

4.2 Pola Distribusi Hujan 

Sebelum pengkalibrasian curah hujan dalam alat, diadakan uji keseragaman 

distribusi dan koefisien keseragaman, dengan pengujian ini akan menghasilkan 

nilai keseragaman di dalam alat yang dapat memperlihatkan bahwa hujan jatuh 

secara merata ke semua bagian rainfall simulator. 

a. Keseragaman Distribusi (DU 

Keseragaman distribusi adalah rata-rata volume dari ¼ nilai terendah dari 

air irigasi yang ditampung dibagi dengan rata-rata volume air yang ditampung 

dinyatakan dalam persen (%). Keseragaman distribusi diukur dari sebaran tetesan 

air yang jatuh dari sprayer ke gelas tampungan yang diletakkan di dasar rainfall 

simulator yang berbentuk bujur sangkar. Pola distribusi curah hujan pada alat 

seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Pola Distribusi Hujan di Rainfall Simulator 
 
Wadah      rata-rata 

Volume 
(ml) Deviasi 

1 32,50 11,29688 
2 33,00 8,29687 
3 24,00 7,89062 
4 25,00 8,73438 
5 18,00 13,42188 
6 39,75 8,32812 
7 42,50 11,07813 
8 26,50 5,23438 
9 30,50 5,79688 
10 41,25 9,82812 
11 36,25 6,10938 
12 24,25 7,82812 
13 40,75 9,32812 
14 32,75 2,29688 
15 25,25 7,98438 
16 30,50 6,45312 
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Tabel 4.2 dari 16 wadah yang tersedia terlihat bahwa volume sebaran hujan 

dalam rainfall simulator hampir merata. Tampungan terkecil berada pada wadah 

ke 5, 3,4, dan 12 sedangkan yang terbesar terletak pada wadah 10 namun dengan 

beda yang tidak terlalu jauh.  

Nilai keseragaman distribusi didapatkan sebesar 72,6 %, nilai keseragaman 

distribusi tergantung pada seperempat nilai terendah tampungan sehingga nilai –

nilai yang dihasilkan memiliki penyebaran yang tidak merata dengan perempat 

nilai terendah yang dihasilkan jauh dari mewakili seluruh data pengamatan maka 

hasil keseragaman distribusinya makin rendah (Merriem,1981).   

b. Koefisien Keseragaman (UC) 

Koefisien keseragaman (UC) merupakan salah satu nilai yang menunjukkan 

tingkat keseragaman debit aliran. Menurut Schwab et al.,(1981) koefisien 

keseragam-an debit aliran dipengaruhi oleh nilai rata-rata debit keluaran dan nilai 

deviasinya.  

Nilai UC didapatkan sebesar 74% hal ini menandakan bahwa sebaran yang 

cukup merata dalam rainfall simulator, menurut Merriem (1981), distribusi air 

yang tidak merata akan memperbesar nilai deviasinya, sehingga nilai koefisien 

keseragaman yang didapatkan kecil.  

Nilai keseragaman distribusi dan koefisien keseragaman didapatkan di atas 

70% sehingga menandakan bahwa jatuhan air cukup merata di dalam rainfall 

simulator. Perhitungannya disajikan dalam Lampiran 7. 

 

4.3 Kalibrasi Curah Hujan 

Rainfall simulator merupakan alat simulasi hujan dimana kondisi fisik 

seperti tanah, tanaman dan hujan dapat diatur seperti keadaan yang diinginkan 

(Supli,2000). Pengaturan intensitas hujan tersebut dapat disebut sebagai kalibrasi 

curah hujan, pada penelitian akan digunakan data curah hujan harian yang didapat 

secara individu dengan menggunakan ombrometer, pada bulan Januari sampai 

dengan Maret 2008. Data curah hujan harian didapatkan selama 19 hari yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
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Kalibrasi curah hujan dilakukan dengan mengatur tekanan pompa dan 

pengatur rpm untuk mendapatkan hasil curah hujan yang menyerupai curah hujan 

di lapang. Sebagai identifikasi, diletakkan 3 buah ombrometer dalam rainfall 

simulator pada area yang tidak terlalu berdekatan. Dengan maksud untuk melihat 

keseragaman penyebaran sprayer dan melihat intensitas hujan pada kondisi 

tekanan dan Rpm tersebut. Setelah melakukan beberapa perlakuan didapatkan 

kemungkinan perlakuan yang dapat dilakukan pada penelitian seperti dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Intensitas Hujan di Rainfall Simulator Pada Berbagai Perlakuan 

Tekanan dan RPM 

 

  
IntensitasHujan 
(mm/jam)   

Tekanan 
(Psi) 2880 RPM 3000 RPM 3300 RPM 
2,5 5,84 8,64 0 
5 66,29 120,65 22,35 

7,5 133,35 133,35 100,84 
10 167,64 154,69 176,78 

12,5 197,87 192,02 148,59 
15 224,54 197,87 150,37 

17,5 152,40 193,29 137,41 
 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa intensitas hujan akan berbeda pada setiap 

tekanan dan juga RPM. Pada tekanan terkecil 2.5 Psi intensitas hujan yang 

dihasilkan adalah 5,842 mm/jam pada 2880 RPM, untuk 3000 RPM intensitas 

hujan yang dihasilkan adalah 8,636 mm/jam sedangkan untuk putaran 3300 RPM 

intensitas 0 atau tidak ada air yang keluar. Nilai nol menandakan bahwa terdapat 

ketidak seimbangan antara tekanan dan putaran pompa dimana semakin besar 

putaran pompa maka dibutuhkan tekanan yang lebih besar pula untuk dapat 

menghasilkan keluaran yang konstan. Pada tekanan terbesar 17.5 psi intensitas 

yang dihasilkan adalah 152,4 mm/jam untuk 2880 RPM  dan 193,294 mm/jam 

untuk 3000 RPM 193,294 mm/jam dan 3300 RPM 136,414 mm/jam.  
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Semakin tinggi tekanan maka semakin besar pula intensitasnya, hal ini 

disebabkan tekanan yang besar menyebabkan debit keluaran air yang besar 

(Michael, 1981 dalam Sulistyowati, 2003).  

Semakin besar RPM intensitas yang terjadi tidak malah semakin membesar. 

Seperti pada tekanan 2.5 Psi putaran 3300 RPM justru memberikan hasil nol yang 

menandakan tidak adanya air yang keluar dari kran. Begitu pula pada tekanan 5 

Psi intensitas terus naik hanya pada putaran 3000 RPM lalu pada 3300 RPM 

intensitas kembali mengecil. Putaran 3300 RPM tidak dapat digunakan untuk 

menghasilkan curah hujan yang kecil karena pada tekanan yang kecil tidak 

mampu memberikan keluaran, akibat tidak imbangnya putaran pompa dengan 

jumlah air yang harus ditarik. Sehingga untuk penelitian dapat digunakan putaran 

pompa pada 2880 RPM dan 3000 RPM.  

Pendekatan yang dilakukan pada kejadian hujan di lapang dan hasil kalibrasi 

hasil yang mendekati adalah putaran 2880 RPM dan tekanan 2.5 Psi. Sehingga 

untuk penelitian akan digunakan putaran dan tekanan tersebut. 

 

4.3 Hubungan Hujan di Lapang dan Hujan di Rainfall Simulator 

Intensitas hujan yang dibutuhkan pada penelitian adalah gerimis dan agak 

lebat, menurut Sosrodarsono (1983) hujan sangat ringan mempunyai intensitas > 

1mm/jam sedangkan hujan ringan mempunyai intensitas 1 – 5 mm/jam dan hujan 

normal mempunyai intensitas 5-20 mm/jam. Sehingga melihat Tabel 4.2 maka 

yang akan digunakan adalah 2880 RPM dan menggunakan tekanan di bawah 5 

Psi.  

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa curah hujan di rainfall simulator terus 

mengalami kenaikan sesuai dengan naiknya tekanan hingga pada tekanan tertentu 

turun kembali. Seperti pada tekanan 17.5 Psi intensitas yang terjadi malah 

menurun dan nantinya akan terus menurun hingga menjadi nol. Sedangkan curah 

hujan di lapang, seperti tampak pada Gambar 4.1 (a) intensitas hujan di lapang 

tidak terpola dan tidak dapat diperhitungkan, nilai intensitas tidak bertambah naik 

dengan bertambahnya hari dan juga tidak menurun sesuai dengan bertambahnya 

hari. Hal inilah yang membedakan intensitas hujan yang terjadi di lapang dan di 
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Rainfall simulator. Pada Rainfall simulator hujan yang terjadi dapat 

dipertahankan konstan sedangkan pada lapang intensitas hujan berubah-ubah. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.1 Intensitas Hujan di Lapang (a) dan di Rainfall Simulator (b) 

Penelitian menggunakan 3 titik intensitas hujan yang diidentifikasikan 

sebagai gerimis-1, gerimis-2,dan agak lebat. Sebelumnya telah didapatkan bahwa 

tekanan yang digunakan adalah 2.5 Psi pada putaran 2880 RPM, maka titik 

tersebut digunakan sebagai gerimis-2 sedangkan gerimis-1 digunakan 2 Psi dan 

untuk agak lebat 3 Psi. Nilai intensitasnya sendiri didapatkan secara interpolasi 

yaitu berturut-turut 4,67 mm/jam ; 5,84 mm/jam ; 7,01 mm/jam. Perhitungan 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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4.4 Intersepsi Cahaya 

Intersepsi Cahaya di Lapang 

 Intersepsi cahaya dilakukan di perkebunan kopi pada daerah Ngantang. 

Setelah melakukan pengamatan didapatkan nilai rata-rata intersepsi cahaya adalah 

80% yang didapatkan dari nilai rata-rata dari Tabel 4.4 yang disajikan secara 

visual pada Gambar 4.2 , cukup besar karena kanopi yang dimiliki oleh tanaman 

kopi cukup besar selain itu jarak tanam yang hanya 5 x 5 meter menyebabkan 

ketika umur tanaman tua, kanopi antara satu pohon dengan pohon lainnya akan 

saling menempel. Juga adanya tanaman penaung seperti sengon, pisang, dan lain-

lainnya menambahkan persentasi intersepsi cahaya untuk tanaman kopi menjadi 

semakin besar. 

                    Tabel 4.4 Intersepsi Cahaya Tanaman kopi 

No Waktu Uji Intersepsi 
Cahaya 

Persentase 

1 11.00 79% 
2 12.00 81% 
3 13.00 80% 

 

     

(a)                                      (b)                                      (c) 

       Keterangan:   = Tanaman 

             = Bayangan 

               = Bagian yang terkena cahaya 

 

Gambar 4.2 Intersepsi Cahaya Tanaman Kopi 
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Kalibrasi Intersepsi Cahaya  

Penentuan jarak tanam dalam alat bergantung pada intersepsi cahaya di 

lapang karena merupakan penentuan jarak tanam kopi yang akan digunakan dalam 

rainfall simulator. Hal ini berkenaan dengan tanaman perlakuan yang digunakan 

masih berupa bibit yang karakteristiknya berbeda dengan tanaman di lapang yang 

telah berumur puluhan tahun. Dengan mengetahui intersepsi cahaya maka jarak 

tanam dapat dikalibrasikan berdasarkan besarnya intersepsi cahaya bukan 

berdasarkan jarak tanam sesungguhnya di lahan. 

Tanaman yang digunakan mempunyai 3 ketinggian berbeda, maka 

dilakukan pengamatan terhadap 3 tanaman tersebut. Pengamatan dilakukan secara 

trial  dan error dan didapatkan hasil seperti tampak pada Tabel 4.5, Gambar secara 

visual disajikan dalam Lampiran. 

Tabel 4.5 Intersepsi Cahaya Dengan Jarak Tanam pada Rainfall Simulator 

Jarak Tanam T1 (%) T2 (%) T3 (%) 
7 x 7 89     
8 x 8  79,67 92   
9 x 9 69,67 88,67   
10 x 10  62,67 82,67   
11 x 11 61,67 79,33   
12 x 12 53,33 73,67   
13 X 13 51,33 69,67   
14 x 14 45 64,67   
 15 x 15 43 61,67 89,33 
16 x 16   51 84 
17 x 17   48 80,33 
18 x 18   47,67 82 
19 x 19     70,33 
20 x 20     69,67 
21 x 21     63,33 
22 x 22     61 
23 x 23     50,33 

 

T1 memiliki intersepsi cahaya terbesar pada jarak tanam 7 x 7 cm dengan 

intersepsi cahaya sebesar 89% sedangkan pada T2, intersepsi cahaya terbesar 

terjadi pada kerapatan 8 x 8 cm dengan 92 % dan pada T3 intersepsi cahaya 

terbesar terjadi pada jarak tanam 15 x 15 cm dengan 89,33%. Intersepsi cahaya 
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dipengaruhi oleh ketinggian tanaman dan kerapatan jarak tanam. Semakin besar 

tanaman maka kerapatan jarak tanam yang dibutuhkan semakin lebar. 

Penelitian menggunakan 5 titik jarak tanam yaitu 50 %, 60 %, 70%, 80, dan 

90%. Dari Tabel 4.5 maka dapat ditentukan titik perlakuan yang akan digunakan 

untuk pengamatan (tanda biru). Gambar 4.3 memperlihatkan adanya hubungan 

antara jarak tanam dengan intersepsi cahaya dimana semakin besar intersepsi 

cahaya maka jarak tanam yang dibutuhkan semakin kecil. 

 

Gambar 4.3 Hubungan Jarak Tanam Dengan Intersepsi cahaya Berbagai 

Ketinggian Tanaman 

Gambar 4.3 menyajikan hubungan antara persentase intersepsi cahaya 

dengan jarak tanam, terlihat bahwa semakin rapat jarak tanam maka semakin kecil 

intersepsi cahaya. Hal ini dikarenakan semakin renggang jarak tanam maka 

tanaman akan semakin berjauhan sehingga penyerapan cahaya matahari oleh daun 

akan berkurang.  

Disajikan pula bahwa semakin besar tanaman maka jarak tanam yang 

dibutuhkan untuk mencapai intersepsi cahaya besar semakin besar pula. Hal ini 

dikarenakan semakin besar tanaman maka semakin besar pula karakteristik 

tanaman tersebut hingga membutuhkan jarak tanam yang besar pula. 

Gambar 4.3 menyajikan hubungan regresi linear antara persentase intersepsi 

cahaya dengan jarak tanam, pada T1 intersep yang terbentuk menghasilkan nilai 

negatif yang berarti menunjukkan adanya trend negatif pada grafik dengan R2 

y = -4,931x + 163,4

R² = 0,963
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0,96 memperlihatkan adanya hubungan antara jarak tanam ketinggian 1 dengan 

intersepsi cahaya cukup erat. 

Trend yang sama juga diperlihatkan oleh T2 dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,99 menunjukkan bahwa bertambah besarnya intersepsi cahaya (y) atau 

menurunnya intersepsi cahaya (y) sebesar 99% dapat dijelaskan oleh hubungan 

linear antara jarak tanam dan intersepsi cahaya. Sedangkan sisanya sebesar 1% 

dapat disebabkan oleh faktor lain. T3 seperti tersaji pada Gambar 4.3 juga 

memperlihatkan adanya trend yang menurun dengan R

menunjukkan adanya keeratan hubun

 

4.5 Pola Intersepsi Tanaman Kopi

Pola intersepsi T1 disajikan pada Gambar 4.4, pada Gambar tersebut pola 

intersepsi yang terjadi pada berbagai tanaman mempunyai pola yang hampir sama 

yaitu menunjukkan trend negatif ata

Begitu pula pada T2 dan T3 yang ditunjukkan Gambar 4.5 dan 4.6 

memperlihatkan trend yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa daun 

mempunyai kekuatan dan ukuran jenuh untuk menahan air hujan, yang pada 

penelitian ini terlihat tanaman kopi mulai jenuh kebanyakan pada menit

Tanda jenuh terlihat dengan mulai konstannya intersepsi yang terjadi dengan 

mulai mendekati nol. 
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0,96 memperlihatkan adanya hubungan antara jarak tanam ketinggian 1 dengan 

rsepsi cahaya cukup erat.  

Trend yang sama juga diperlihatkan oleh T2 dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,99 menunjukkan bahwa bertambah besarnya intersepsi cahaya (y) atau 

menurunnya intersepsi cahaya (y) sebesar 99% dapat dijelaskan oleh hubungan 

ar antara jarak tanam dan intersepsi cahaya. Sedangkan sisanya sebesar 1% 

dapat disebabkan oleh faktor lain. T3 seperti tersaji pada Gambar 4.3 juga 

memperlihatkan adanya trend yang menurun dengan R2  sebesar 0,96 atau 96% 

menunjukkan adanya keeratan hubungan antara T3 dan intersepsi cahaya.

4.5 Pola Intersepsi Tanaman Kopi 

Pola intersepsi T1 disajikan pada Gambar 4.4, pada Gambar tersebut pola 

intersepsi yang terjadi pada berbagai tanaman mempunyai pola yang hampir sama 

yaitu menunjukkan trend negatif atau terjadi penurunan hingga mendekati nol.  

Begitu pula pada T2 dan T3 yang ditunjukkan Gambar 4.5 dan 4.6 

memperlihatkan trend yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa daun 

mempunyai kekuatan dan ukuran jenuh untuk menahan air hujan, yang pada 

n ini terlihat tanaman kopi mulai jenuh kebanyakan pada menit

Tanda jenuh terlihat dengan mulai konstannya intersepsi yang terjadi dengan 
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0,96 memperlihatkan adanya hubungan antara jarak tanam ketinggian 1 dengan 

Trend yang sama juga diperlihatkan oleh T2 dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,99 menunjukkan bahwa bertambah besarnya intersepsi cahaya (y) atau 

menurunnya intersepsi cahaya (y) sebesar 99% dapat dijelaskan oleh hubungan 

ar antara jarak tanam dan intersepsi cahaya. Sedangkan sisanya sebesar 1% 

dapat disebabkan oleh faktor lain. T3 seperti tersaji pada Gambar 4.3 juga 

sebesar 0,96 atau 96% 

gan antara T3 dan intersepsi cahaya. 

Pola intersepsi T1 disajikan pada Gambar 4.4, pada Gambar tersebut pola 

intersepsi yang terjadi pada berbagai tanaman mempunyai pola yang hampir sama 

u terjadi penurunan hingga mendekati nol.  

Begitu pula pada T2 dan T3 yang ditunjukkan Gambar 4.5 dan 4.6 

memperlihatkan trend yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa daun 

mempunyai kekuatan dan ukuran jenuh untuk menahan air hujan, yang pada 

n ini terlihat tanaman kopi mulai jenuh kebanyakan pada menit-ke 20. 

Tanda jenuh terlihat dengan mulai konstannya intersepsi yang terjadi dengan 

 

Presipitasi

Intersepsi kerapatan 50%

Intersepsi kerapatan 60%

Intersepsi kerapatan 70%

Intersepsi kerapatan 80%

Intersepsi kerapatan 90%

Gerimis 1 



 

 

T1 pada gerimis 1, grafik menggambarkan hubungan intersepsi dengan 

waktu di Kerapatan 50% hingga 90% mempunyai trend yang sama yaitu adanya 

penurunan intersepsi mulai menit ke

Pola tersebut terjadi pada seluruh kerapatan, d

yang ditunjukkan oleh grafik semua menuju ke titik nol. Dimana artinya tidak 

terdapat lagi air yang mampu ditahan oleh vegetasi.

Gerimis 2 memperlihatkan trend yang sama yaitu penurunan dengan disertai 

konstan terlihat pada grafik, rata
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Gambar 4.4 Pola Intersepsi T1 

gerimis 1, grafik menggambarkan hubungan intersepsi dengan 

waktu di Kerapatan 50% hingga 90% mempunyai trend yang sama yaitu adanya 

penurunan intersepsi mulai menit ke-10. Lalu mulai konstan pada menit ke

Pola tersebut terjadi pada seluruh kerapatan, dimana penurunan nilai intersepsi 

yang ditunjukkan oleh grafik semua menuju ke titik nol. Dimana artinya tidak 

terdapat lagi air yang mampu ditahan oleh vegetasi. 

Gerimis 2 memperlihatkan trend yang sama yaitu penurunan dengan disertai 

konstan terlihat pada grafik, rata-rata waktu konstan terjadi setelah menit ke 25. 

Dengan semakin rapat vegetasi, penurunan intersepsi yang terjadi semakin besar 

10 15 20 25 30

Waktu (Menit)

Presipitasi

Intersepsi kerapatan 50%

Intersepsi kerapatan 60%

Intersepsi kerapatan 70%

Intersepsi kerapatan 80%

Intersepsi kerapatan 90%

10 15 20 25 30

Waktu (Menit)

Presipitasi

Intersepsi kerapatan 50%

Intersepsi kerapatan 60%

Intersepsi kerapatan 70%

Intersepsi kerapatan 80%

Intersepsi kerapatan 90%

50 

 

 

gerimis 1, grafik menggambarkan hubungan intersepsi dengan 

waktu di Kerapatan 50% hingga 90% mempunyai trend yang sama yaitu adanya 

10. Lalu mulai konstan pada menit ke-20. 

imana penurunan nilai intersepsi 

yang ditunjukkan oleh grafik semua menuju ke titik nol. Dimana artinya tidak 

Gerimis 2 memperlihatkan trend yang sama yaitu penurunan dengan disertai 

rata waktu konstan terjadi setelah menit ke 25. 

Dengan semakin rapat vegetasi, penurunan intersepsi yang terjadi semakin besar 
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hal ini dikarenakan pada area yang rapat, awal hujan vegetasi dapat menahan air 

hujan yang lebih banyak  namun pada akhirnya kapasitas maksimun tercapai nilai 

maksimun intersepsi adalah sama yaitu nol atau mendekati nol. 

Curah hujan agak lebat memperlihatkan pola yang sama yaitu penurunan 

disertai konstan. Gambar tersebut menyajikan hubungan intersepsi dengan waktu 

pada intensitas hujan agak lebat. Pada grafik ditunjukkan nilai rata-rata konstan 

tersebut adalah diatas 25 menit, dengan nilai akhir intersepsi yang terjadi 

mendekati nol.  

Kerapatan turut mempengaruhi pola yang terjadi, seperti terlihat pada grafik 

semakin besar kerapatan, nilai intersepsi yang diberikan menjadi besar pula untuk 

T1 pada gerimis1 nilai intersepsinya bervariasi antara 0,25 mm hingga 0,56 mm 

dari curah hujan total yang diberikan pada perlakuan. Sedangkan untuk T1 

gerimis 2 nilai intersepsi yang dihasilkan bervariasi antara 0,28 mm – 0,78 mm. 

Sedangkan untuk T1 agak lebat, nilai intersepsi yang dihasilkan bervariasi antara 

0,25 mm- 1,49 mm.  

Asdak (2004) menjelaskan bahwa semakin tebal dan rapat keadaan tajuk 

pohon maka akan semakin besar intersepsi yang terjadi. Pola intersepsi pada T1 

menguatkan pendapat tersebut,  terlihat pada grafik bahwa semakin besar 

kerapatan maka semakin besar intersepsi yang terjadi yang ditandai dengan 

semakin naiknya grafik saat awal hujan. 

T2 juga memberikan pola yang sama dengan grafik-grafik sebelumnya 

dimana pola yang tejadi adalah penurunan, dengan rata-rata awal mulai konstan 

adalah setelah menit ke 25. Pada T2 ini nilai intersepsi yang terjadi cenderung 

lebih datar dibandingkan dengan perlakuan tanaman lainnya. Hal ini manandakan 

bahwa pada T2, curah hujan mampu ditahan oleh vegetasi pada perlakuan 

intensitas hujan yang diberikan. 

Intersepsi terbesar terjadi pada awal hujan karena pada saat itu, kondisi 

vegetasi belum mendapatkan tekanan, sehingga ketika pertama kali mendapatkan 

tekanan dari hujan vegetasi masih cukup kuat untuk menahan, lalu akhirnya 

kemudian mengalami tekanan terus menerus dari hujan hingga akhirnya jenuh. 

Dan mulai tidak mampu untuk mengintersepsi lagi. Pola tersebut terlihat pada 



 

yang disajikan Gambar 4.5 T2 dimana pada awal hujan, vegetasi mampu 

mengintersepsi cukup tinggi namun beberapa menit kemudian mengalami 

penurunan dan akhirnya mengalami konstan
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yang disajikan Gambar 4.5 T2 dimana pada awal hujan, vegetasi mampu 

mengintersepsi cukup tinggi namun beberapa menit kemudian mengalami 
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Kerapatan turut mempengaruhi pola yang terjadi seperti terlihat pada grafik 

dimana semakin besar kerapatan nilai intersepsi semakin besar.  Nilai intersepsi 

yang terjadi pada T2  bervariasi untuk gerimis 1 nilain

untuk gerimis 2 nilai intersepsi bervariasi antara 0,61 mm 

pada hujan agak lebat nilai intersepsi bervariasi antara 0,45 

Pola intersepsi pada T3 terlihat pada gambar 4.6, dimana pola yag 

didapatkan pada grafik tersebut tersaji garis yang menurun namun cenderung 

datar, hal ini mengindikasikan pada T3 mampu mengintersepsi air lebih besar 

dibandingkan tanaman sebelumnya. Dimana pada intensitas hujan yang diberikan 

dalam waktu 30 menit, T3 masih kuat menahan

menunjukkan nilai konstan atau mendekati nol.

T3 merupakan tanaman yang terbesar yang diberikan pada perlakuan ini, hal 

ini mengindikasikan bahwa besar tanaman mempengaruhi kekuatan intersepsi 

pada suatu tanaman.  

Kerapatan turut memp

semakin besar kerapatan, nilai intersepsi yang diberikan menjadi besar pula untuk 

T3 pada gerimis1 nilai intersepsinya bervariasi antara 0,66 mm hingga 0,85 mm 

dari curah hujan total yang diberikan p

gerimis 2 nilai intersepsi yang dihasilkan bervariasi antara 0,88 mm 
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Gambar 4.5 Pola Intersepsi Pada T2 

Kerapatan turut mempengaruhi pola yang terjadi seperti terlihat pada grafik 

dimana semakin besar kerapatan nilai intersepsi semakin besar.  Nilai intersepsi 

yang terjadi pada T2  bervariasi untuk gerimis 1 nilainya 0,40 mm –

untuk gerimis 2 nilai intersepsi bervariasi antara 0,61 mm – 1,71 mm, sedangkan 

pada hujan agak lebat nilai intersepsi bervariasi antara 0,45 – 2,55 mm. 

Pola intersepsi pada T3 terlihat pada gambar 4.6, dimana pola yag 

grafik tersebut tersaji garis yang menurun namun cenderung 

datar, hal ini mengindikasikan pada T3 mampu mengintersepsi air lebih besar 

dibandingkan tanaman sebelumnya. Dimana pada intensitas hujan yang diberikan 

dalam waktu 30 menit, T3 masih kuat menahan air hujan atau belum 

menunjukkan nilai konstan atau mendekati nol. 

T3 merupakan tanaman yang terbesar yang diberikan pada perlakuan ini, hal 

ini mengindikasikan bahwa besar tanaman mempengaruhi kekuatan intersepsi 

Kerapatan turut mempengaruhi pola yang terjadi, seperti terlihat pada grafik 

semakin besar kerapatan, nilai intersepsi yang diberikan menjadi besar pula untuk 

T3 pada gerimis1 nilai intersepsinya bervariasi antara 0,66 mm hingga 0,85 mm 

dari curah hujan total yang diberikan pada perlakuan. Sedangkan untuk T3 

gerimis 2 nilai intersepsi yang dihasilkan bervariasi antara 0,88 mm –
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Kerapatan turut mempengaruhi pola yang terjadi seperti terlihat pada grafik 

dimana semakin besar kerapatan nilai intersepsi semakin besar.  Nilai intersepsi 

– 1,22 mm, 

1,71 mm, sedangkan 

 

Pola intersepsi pada T3 terlihat pada gambar 4.6, dimana pola yag 

grafik tersebut tersaji garis yang menurun namun cenderung 

datar, hal ini mengindikasikan pada T3 mampu mengintersepsi air lebih besar 

dibandingkan tanaman sebelumnya. Dimana pada intensitas hujan yang diberikan 

air hujan atau belum 

T3 merupakan tanaman yang terbesar yang diberikan pada perlakuan ini, hal 

ini mengindikasikan bahwa besar tanaman mempengaruhi kekuatan intersepsi 

engaruhi pola yang terjadi, seperti terlihat pada grafik 

semakin besar kerapatan, nilai intersepsi yang diberikan menjadi besar pula untuk 

T3 pada gerimis1 nilai intersepsinya bervariasi antara 0,66 mm hingga 0,85 mm 

ada perlakuan. Sedangkan untuk T3 

– 2,29 mm. 

Presipitasi

Intersepsi kerapatan 50%

Intersepsi kerapatan 60%

Intersepsi kerapatan 70%

Intersepsi kerapatan 80%

Intersepsi kerapatan 90%



54 

 

Sedangkan untuk T3agak lebat, nilai intersepsi yang dihasilkan bervariasi antara 

1,17 mm- 2,48 mm.  
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Gambar 4.6 Pola Intersepsi Pada T3 

 

Berdasarkan Curah Hujan 

Curah hujan yang digunakan adalah gerimis-1, gerimis-2, dan agak lebat. 

Berdasarkan curah hujan tersebut akan dianalisa intersepsi yang terbesar 

dihasilkan pada perlakuan. Gambar 4.13 menyajikan intersepsi yang terjadi pada 

kerapatan 50%. 

 

    Gambar 4.7 Intersepsi Pada T1 Kerapatan 50 % di Berbagai Kondisi Hujan 

Gambar 4.7 menunjukkan hubungan intersepsi dengan keadaan curah hujan. 

Terlihat bahwa semakin tinggi curah hujan maka intersepsi semakin besar pula 

namun  daya tahan intersepsi semakin melemah. Terlihat pada hujan agak lebat 

intersepsi awal yang diberikan cukup besar yaitu 0,18 mm namun untuk 5 menit 

kemudian intersepsi yang terjadi menurun menjadi 0,09 mm. 

Gerimis 1 pada menit ke – 25 mengalami kenaikan nilai intersepsi, dimana 

seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi. Hal ini dapat dimungkinkan karena 

kurang konstannya tekanan pompa terutama pada hujan gerimis 1 yang 

menyebabkan air jatuhan berupa tetesan sehingga tidak tertahan di vegetasi dan 

akhirnya mempengaruhi volume keluaran. 

Gerimis 2 menunjukkan nilai penurunan dengan intersepsi pada 30 menit 

sudah mendekati nol, yang berarti sudah mulai mengalami penjenuhan. Bila 

dibandingkan dengan tanaman 1 yang belum mengalami jenuh dan tanaman 3 

yang sudah mulai jenuh mulai menit ke 25. Hal ini menandakan bahwa vegetasi 

dapat mudah jenuh pada curah hujan yang agak lebat dibandingkan gerimis. 
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           Gambar 4.8 Intersepsi Pada T1 Kerapatan 60 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Pola intersepsi pada T1 kerapatan 60% disajikan pada gambar 4.8, pola 

yang diberikan mempunyai pola yang sama dengan grafik sebelumnya. Nilai 

intersepsi yang terbesar diberikan ketika intensitas hujan agak lebat dengan nilai 

intersepsi sebesar 0,20 mm.  

Perbedaan yang terjadi pada grafik ini, nilai intersepsi menunjukkan 

penurunan dengan gerimis 2 sudah mulai mendekati konstan atau nol, sedangkan 

pada gerimis 1 dan agak lebat belum mengalami konstan.  

T1 kerapatan 70 %, seperti yang terlihat pada Gambar 4.9 terlihat bahwa 

intersepsi terbesar masih diberikan oleh curah hujan agak lebat dengan 0.3 mm 

namun penurunan intersepsi yang tajam pula yaitu sebesar 0.2 mm. Pada grafik 

gerimis 2  terdapat kenaikan pada menit ke-10 hal ini dimungkinkan air awal yang 

keluar dari kran masih berupa tetesan atau belum sempurna hingga volume yang 

tertampung pun belum begitu sempurna. Hal ini bisa diatasi dengan pengaturan 

secara teliti kenaikan tekanan air yang dilihat pada nanometer sehingga pada 

menit selanjutnya dapat terlihat jika terdapat penurunan tekanan. 
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Gambar 4.9 Intersepsi Pada T1 Kerapatan 70 % di Berbagai Kondisi Hujan 

Pada T1 kerapatan 80%, pola yang terjadi berdasarkan curah hujan tersaji 

pada Gambar 4.10. Pola yang tersaji menyajikan pola penurunan pada 3 curah 

hujan yang diberikan, pada gerimis 1 pada 30 menit hujan mulai menunjukkan 

nilai mendekati nol sedangkan pada gerimis 2 dan agak lebat belum mendekati 

nol.  

 

Gambar 4.10 Intersepsi Pada T1 kerapatan 80 % di Berbagai Kondisi Hujan 

Nilai intersepsi 5 menit pertama yang terbesar masih diberikan pada curah 

hujan agak lebat dengan 0,33 mm namun pada menit selanjutnya intersepsi 

menurun drastis sebesar 0,17 mm dan terus bertahan hingga menit ke 30. 
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Gambar 4.11  Intersepsi Pada T1 Kerapatan 90 % di Berbagai Kondisi Hujan 

Gambar 4.11 memperlihatkan intersepsi pada T1 kerapatan 90% yang terus 

menurun pada semua perlakuan curah hujan, dengan intersepsi 5  menit pertama 

terbesar tetap diberikan curah hujan agak lebat yaitu sebesar 0,40 mm., Penurunan 

yang terjadi tidak terlalu besar yaitu 0,11 mm. 

 

Gambar 4.12 Intersepsi Pada T2 Kerapatan 50 % di Berbagai Kondisi Hujan 

T2 kerapatan 50% memiliki grafik yang hampir sama dengan grafik 

sebelum-sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar 4.12, intersepsi terbesar 

diberikan oleh curah hujan agak lebat  dengan nilai intersepsi 5 menit pertama 

sebesar  0.17 mm namun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar yaitu sebesar 

0.06 mm. Nilai konstan yang diberikan pada 3 curah hujan yang terjadi hampir 

sama yaitu 0.03 mm. 

Grafik gerimis 1 menunjukkan nilai peningkatan pada menit ke 10, hal ini 

dapat disebabkan adanya ketidak konstanan pompa saat tekanan kecil namun 

menit selanjutnya pola yang terjadi sudah mulai teratur yaitu penurunan. Begitu 

pula yang terjadi pada gerimis 2 mulai menit 10 hingga menit 15 terlihat adanya 

kenaikan. 
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      Gambar 4.13  Intersepsi Pada T2 Kerapatan 60 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Intersepsi pada T2 Kerapatan 60% disajikan pada Gambar 4.13  

memperlihatkan intersepsi terbesar diberikan curah hujan agak lebat yaitu sebesar 

0.28 mm. Grafik gerimis 2 dan gerimis 1 memperlihatkan adanya kenaikan pada 

menit ke-10 namun kemudian terjadi penurunan lagi di menit-menit selanjutnya 

hal ini dikarenakan adanya ketidak konstanan tekanan pada pompa untuk curah 

hujan gerimis karena menggunakan tekanan yang cukup kecil. 

 

Gambar 4.14  Intersepsi Pada T2 Kerapatan 70 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Gambar 4.14 memperlihatkan intersepsi yang terjadi pada T2 kerapatan 

70% dimana grafik yang terjadi terus menurun pada semua perlakuan curah hujan, 

dengan intersepsi terbesar tetap diberikan curah hujan agak lebat  yaitu sebesar 1.2 

mm. 

 

Gambar 4.15 Intersepsi Pada T2 Kerapatan 80 % di Berbagai Kondisi Hujan 
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Intersepsi pada T2 Kerapatan 80% disajikan pada Gambar 4.15. Gambar 

4.15 memperlihatkan grafik agak lebat dan gerimis 2 terus menurun sedangkan 

grafik gerimis 1 memperlihatkan adanya kenaikan lalu konstan hingga menit ke 

30. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena faktor yang sama yaitu 

ketidakkonstanan pompa khususnya untuk gerimis karena tekanan yang 

digunakan sangat kecil sehingga untuk awal hujan, sebaran yang terjadi belum 

sempurna.  

 

Gambar 4.16 Intersepsi Pada T2 Kerapatan 90 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Intersepsi terbesar yang terjadi pada T2 kerapatan 90% seperti yang tersaji 

pada Gambar 4.16 terjadi pada hujan agak lebat  yaitu sebesar 2.55 mm. Trend 

yang terjadi pada ketiga grafik yaitu negatif. Namun pada curah hujan gerimis 2 di 

menit ke-10 terjadi kenaikan intersepsi lalu menurun kembali. Hal ini dapat 

dimungkinkan karena adanya ketidakkonstanan tekanan karena tekanan yang 

digunakan sangat kecil. 

 

Gambar 4.17 Intersepsi Pada T3 Kerapatan 50 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

5 10 15 20 25 30In
te

rs
e

p
si

 (
m

m
)

Waktu (menit)

gerimis 1 gerimis 2 agak lebat

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

5 10 15 20 25 30In
te

rs
e

p
si

 (
m

m
)

waktu (menit)

gerimis 1 gerimis 2 agak lebat



62 

 

Gambar 4.17 memperlihatkan grafik yang terus menurun pada semua 

perlakuan curah hujan, pada T3 kerapatan 50%, dengan intersepsi 5 menit awal 

terbesar tetap diberikan curah hujan agak lebat yaitu sebesar 0.37 mm, Penurunan 

yang terjadi cukup besar yaitu 0,18 mm. Ketiga grafik menunjukkan nilai konstan 

yang cukup berdekatan yaitu diantara 0,14 mm – 0.10 mm. 

 

Gambar 4.18 Intersepsi Pada T3 Kerapatan 60 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Gambar 4.18 memperlihatkan grafik pada T3 Kerapatan 60% terlihat bahwa 

grafik terus menurun pada semua perlakuan curah hujan, dengan intersepsi 5 

menit pertama terbesar tetap diberikan curah hujan agak lebat yaitu sebesar 0.42 

mm, Penurunan yang terjadi cukup besar yaitu 0.23 mm. Curah hujan gerimis 2 

dan curah hujan agak lebat menunjukkan nilai konstan yang cukup berdekatan 

antara 0.17 mm. Sedangkan grafik gerimis 1  pada menit ke-10 terjadi kenaikan 

nilai intersepsi hal ini diakibatkan tekanan yang digunakan cukup kecil hingga 

mengakibatkan tidak efektifnya kerja pompa yang menyebabkan naik turunnya 

volume keluaran kran. 
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Gambar 4.19 Intersepsi Pada T3 Kerapatan 70 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Gambar 4.19  menyajikan grafik yang terus menurun pada semua perlakuan 

curah hujan, yang terjadi pada T3 kerapatan 70%, dengan intersepsi 5 menit 

pertama  terbesar tetap diberikan curah hujan agak lebat yaitu sebesar 0.40 mm., 

Penurunan yang terjadi besar yaitu 0.2 mm. Curah hujan gerimis 2  dan curah 

hujan agak lebat  menunjukkan nilai konstan yang cukup berdekatan antara 0.2 

mm – 0.28 mm. Sedangkan grafik gerimis 1 pada menit ke-10 terjadi kenaikan 

nilai intersepsi hal ini diakibatkan tekanan yang digunakan cukup kecil hingga 

mengakibatkan tidak efektifnya kerja pompa yang menyebabkan naik turunnya 

volume keluaran kran. 

 

Gambar 4.20 Intersepsi Pada T3 Kerapatan 80 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Intersepsi pada T3 kerapatan 80% disajikan pada Gambar 4.20. Ketiga 

grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.20 memperlihatkan adanya kenaikan nilai 

intersepsi pada menit ke-10 hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan 

tekanan dapat terjadi tidak hanya pada keadaan gerimis saja namun pada curah 

hujan sedang juga dapat terjadi. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan perhatian 

lebih teliti pada nanometer apabila menunjukkan kenaikan dapat segera diatur 

seperti tekanan yang diharapkan. Nilai intersepsi terbesar masih diberikan pada 

curah hujan agak lebat dengan total intersepsi 2.22 mm. 
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Gambar 4.21 Intersepsi Pada T3 Kerapatan 90 % di Berbagai Kondisi Hujan 

 

Intersepsi yang terjadi pada T3 kerapatan 90% dapat dilihat pada Gambar 

4.21. Terlihat bahwa trend yang terjadi tetap sama yaitu negatif dengan intersepsi 

terbesar terjadi pada curah hujan agak lebat dengan nilai sebesar 2.48  mm. 

Namun pada grafik gerimis 2 terjadi kenaikan pada menit ke-10 hal ini dapat 

diakibatkan seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Intersepsi yang terbesar terjadi pada curah hujan yang besar pula hal ini 

sesuai dengan Wardani (2004) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi curah 

hujan maka semakin tinggi pula intersepsi sampai kapasitas maksimun tajuk 

menahan air hujan tercapai. 

 

Berdasarkan Tinggi Tanaman 

Berdasarkan tinggi tanaman, dapat dianalisa nilai intersepsi yang 

menghasilkan nilai yang terbesar hingga terkecil. Gambar 4.25 menyajikan nilai 

intersepsi pada kerapatan 50% di berbagai kondisi hujan. 
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Gambar 4.22 Intersepsi Pada Kerapatan 50 % di berbagai Kondisi Hujan 

(a) (Gerimis-1 (b) Gerimis-2 (c) Agak Lebat 

 

Berdasarkan tinggi tanaman, pada kerapatan 50% seperti yang ditunjukkan 

Gambar 4.22 pada berbagai kondisi curah hujan intersepsi yang terbesar diberikan 

pada T3 atau tanaman yang terbesar, lalu dilanjutkan T2 dan yang terkecil T1.  
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Gambar 4.23 Intersepsi Pada Kerapatan 60 % di Berbagai Kondisi Hujan 

(a) (Gerimis-1 (b) Gerimis-2 (c) Agak Lebat 

 

Gambar 4.23  memperlihatkan intersepsi yang terjadi pada T1, 2 dan 3 pada 

kerapatan 60%. Baik pada curah hujan gerimis 1 hingga agak lebat intersepsi 

terbesar terjadi pada T3. Dan semakin besar curah hujan, intersepsi yang terjadi 

semakin besar pula. 
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Gambar 4.24Intersepsi Pada Kerapatan 70 % di Berbagai Kondisi Hujan 

(a) (Gerimis-1 (b) Gerimis-2 (c) Agak Lebat 

 

Intersepsi yang terjadi pada tanaman dengan kerapatan 70% dapat dilihat 

pada Gambar 4.24  pada Gambar (a) terlihat bahwa intersepsi awal terbesar terjadi 

pada T1 dimana kejadian hujan adalah 0.18 mm/jam. Sedangkan pada Gambar (b) 

intersepsi yang terbesar terjadi pada T2 dengan kejadian hujan 0.23 mm/jam  dan 

pada Gambar ( c ) intersepsi yang terbesar terjadi pada T3 juga T2 di kejadian 

hujan 0.3 mm/jam.  
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Gambar 4.25  Intersepsi Pada Kerapatan 80 % di Berbagai Kondisi Hujan 

(a) Gerimis-1 (b) Gerimis-2 (c) Agak Lebat 

 

Gambar 4.25 memperlihatkan intersepsi pada berbagai curah hujan dalam 

kerapatan 80%. Pada Gambar (a) terlihat bahwa intersepsi terbesar terjadi pada 

T1. Pada Gambar (b) intersepsi terbesar terjadi pada T2 dan T3. Dan pada Gambar 

( c ) intersepsi terbesar terjadi pada T2.  

Intersepsi yang terjadi pada Tanaman dengan kerapatan 90% disajikan pada 

Gambar 4.26. Pada Gambar (a) intersepsi terbesar terjadi pada T1 dan T3, pada 
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Gambar (b) intersepsi terbesar terjadi pada T2 dan T3 sedangkan pada Gambar (c) 

intersepsi terbesar terjadi pada T2. 

 

Gambar 4.26 Intersepsi Pada Kerapatan 90 % di Berbagai Kondisi Hujan 

(a)  Gerimis-1 (b) Gerimis-2 (c) Agak Lebat 

Melihat dari grafik hubungan antara kerapatan dengan intersepsi terlihat 

bahwa semakin besar tanaman tidak begitu mempengaruhi besarnya intersepsi. 

Namun semakin luas atau rapat tajuk vegetasi semakin banyak air hujan yang 

dapat ditahan sementara untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer 

(Asdak,2004). 
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Berdasarkan Presentase Intersepsi 

Semakin besar curah hujan maka semakin besar pula intersepsinya namun 

semakin kecil persentase yang mampu ditahannya. Seperti dapat terlihat pada 

Tabel 4.6 Curah hujan yang besar belum tentu memberikan persentase nilai 

intersepsi yang besar pula. Hal ini dikarenakan semakin besar curah hujan maka 

semakin cepat pula daun jenuh hingga akhirnya hanya sedikit yang mampu 

tertahan. Menurut Asdak (2004), Intersepsi umumnya besar pada hujan tidak 

lebat, sejalan dengan bertambah besarnya curah hujan maka jumlah air 

terintersepsi menjadi semakin kecil. 

 

Tabel 4.6 Persentase intersepsi Tanaman Kopi 

Semakin rapat jarak tanam, maka semakin besar intersepsinya seperti 

disajikan pada Tabel 4. 2 terlihat bahwa setiap kerapatan semakin besar maka 

intersepsi yang dihasilkan juga besar baik pada tanaman ketinggian 1, tanaman 

ketinggian 2, dan tanaman ketinggian 3. Serta pada berbagai kondisi curah hujan 

kenaikan ini juga tetap terjadi. Menurut Suharto (2006) Kemampuan sistem lahan 

meretensi air hujan sangat tergantung kepada karakteristik sistem tajuk dan 

perakaran tipe vegetasi penutupnya. Dengan semakin rapat tajuk vegetasi maka 

No Tanaman Kerapatan 2 Psi (%) 2.5 Psi(%) 3 Psi(%) 
1 T1K50 5,4 3,4 2,7 
2 T1K60 8,0 5,6 4,6 
3 T1K70 7,8 6,6 5,5 
4 T1K80 12,3 8,7 8,2 
5 T1K90 12,4 9,5 12,2 
6 T2K50 8,9 5,5 5,0 
7 T2K60 12,7 9,3 6,5 
8 T2K70 12,2 13,8 9,9 
9 T2K80 22,8 15,5 15,9 
10 T2K90 27,0 20,8 20,9 
11 T3K50 14,5 10,7 9,6 
12 T3K60 15,7 13,9 11,0 
13 T3K70 16,2 18,3 13,0 
14 T3K80 16,8 24,1 18,2 
15 T3K90 18,9 27,7 20,4 
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akan semakin banyak air yang tertampung di vegetasi dan menghasilkan 

intersepsi. 

 

4.6 Hubungan Presipitasi dengan Intersepsi 

Presipitasi mempunyai pengaruh terhadap intersepsi menurut pendapat 

Wardani (2004), Semakin tinggi curah hujan semakin tinggi pula intersepsi 

sampai kapasitas maksimun tajuk menahan air hujan tercapai. Hubungan tersebut 

dapat dianalisa secara regresi dengan model logaritimik, seperti tersaji pada 

gambar 4.30 merupakan hubungan presipitasi dengan intersepsi yang terjadi pada 

T1. 

Hubungan yang terjadi adalah positif, grafik menunjukkan semakin besar 

presipitasi, intersepsi yang terjadi pada T1 juga semakin besar. Kenaikan ini 

terjadi pada semua kerapatan dengan variasi koefisien determinasi adalah 0,83 -

0,99.  Menurut Suwarno (1995), Nilai koefisien korelasi 0,6 < R < 1 menandakan 

hubungan langsung positif baik. Terdapat hubungan langsung antara presipitasi 

dengan intersepsi T1 dimana hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang 

positif. Koefisien determinasi yang terbesar ditunjukkan pada T1 kerapatan 70%,. 

 

 

Gambar 4.27 Hubungan Presipitasi dengan Intersepsi Pada T1 
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Kerapatan 50% R2 yang didapatkan sebesar 0,83, kerapatan 60% R2 yang 

didapatkan sebesar 0.93, kerapatan 70% R2 yang didapatkan sebesar 1, kerapatan 

80 R2 yang didapatkan sebesar 0.98, kerapatan 90 R2 yang didapatkan sebesar 

0.95. Hasil keeratan sempurna terjadi pada kerapatan 70% dimana menunjukkan 

adanya hubungan positif pada intersepsi dengan presipitasi. 

Gambar 4.28 menyajikan hubungan antara presipitasi dengan intersepsi 

pada T2 dimana hubungan yang terjadi sama seperti yang telah diungkapkan 

sebelumnya dengan variasi koefisien determinasi sebesar 0.86 – 0.98. Dimana 

hubungan yang terjadi masih tetap hubungan langsung positif baik. Dengan 

koefisien determinasi yang mendekati sempurna adalah pada T2 kerapatan 90%. 

 

 

Gambar 4.28 Hubungan Presipitasi Dengan Intersepsi Pada T2 

 

Kerapatan 50% R2 yang didapatkan sebesar 0.99, kerapatan 60% R2 yang 

didapatkan sebesar 0.86, kerapatan 70% R2 yang didapatkan sebesar 0.92, 

kerapatan 80 R2 yang didapatkan sebesar 0.91, kerapatan 90 R2 yang didapatkan 

sebesar 0.92. Hasil keeratan nyaris sempurna terjadi pada kerapatan 50% dimana 

menunjukkan adanya hubungan positif pada intersepsi dengan presipitasi. 

Gambar 4.29 menyajikan hubungan antara presipitasi dengan intersepsi 

yang terjadi pada T3, dimana trend yang terjadi juga sama yaitu positif dengan 
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variasi koefisien determinasi adalah sebesar 0.89 - 0.91 Dengan nilai R2 yang 

terbesar pada kerapatan 90%.  

Kerapatan 50% R2 yang didapatkan sebesar 0.92, kerapatan 60% R2 yang 

didapatkan sebesar 0.93, kerapatan 70% R2 yang didapatkan sebesar 0.90, 

kerapatan 80 R2 yang didapatkan sebesar 0.99, kerapatan 90 R2 yang didapatkan 

sebesar 0.96. Hasil keeratan nyaris sempurna terjadi pada kerapatan 80% dimana 

menunjukkan adanya hubungan antara intersepsi dengan presipitasi 

 

 

 

Gambar 4.29 Hubungan Presipitasi Dengan Intersepsi Pada T3 
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4.7 Hubungan Kerapatan Vegetasi dengan Intersepsi Hujan 

Pada penelitian ini digunakan 5 kerapatan vegetasi yaitu 50%;60%,70%,80% dan 

90%. Dimana kerapatan tersebut didapatkan setelah melakukan kalibrasi kerapatan pada 

alat yang digunakan. Kerapatan berpengaruh secara langsung terhadap proses intersepsi 

hujan pada alat. Hal ini tersaji pada Gambar 4.30, dimana secara linear terjadi kenaikan 

nilai intersepsi seiring dengan meningkatnya kerapatan. 

Nilai koefisien determinasinya bervariasi antara 0.72 – 0.99, dimana menandakan 

hubungan yang terjadi adalah keeratan yang positif. Asdak (2004) menjelaskan bahwa 

semakin tebal dan rapat keadaan tajuk pohon maka akan semakin besar intersepsi yang 

terjadi. 

 

 



Gambar 4.30 Hubungan Intersepsi dengan Kerapatan Tanaman Kopi 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kerapatan kanopi tanaman kopi yang semakin besar menghasilkan nilai intersepsi 

yang semakin besar pula pada berbagai perlakuan kondisi hujan. 

2. Intersepsi makin meningkat seiring dengan semakin rapatnya jarak tanam, baik 

pada T1, T2,dan T3. Nilai intersepsi  bervariasi antara 0.25 mm – 2.55 mm dalam 

rentang intensitas curah hujan 4,67 mm/jam – 8,10 mm/jam. 

3. Dalam rentang intensitas curah hujan 4,67 mm/jam – 8,10 mm/jam, Makin besar 

curah hujan, persentase intersepsi semakin mengecil namun makin besar kerapatan 

persentase intersepsi makin membesar. Dengan nilai persentase intersepsi 

bervariasi antara 2,7 % - 27 %. 

4. Hubungan Intersepsi dengan presipitasi dalam rentang Intensitas curah hujan 4,67 

mm/jam – 8,10 mm/jam didapatkan hubungan positif baik , dimana makin besar 

curah hujan makin besar pula intersepsi yang terjadi dengan nilai koefisien 

determinasi yang didapatkan bervariasi antara 0,86 - 1. 

 

 

5.2 Saran 

Simulasi hujan gerimis, masih belum dapat diterapkan sempurna pada 

penelitian dengan menggunakan rainfall simulator. Untuk penelitian selanjutnya 

dapat melakukan kalibrasi ulang khususnya untuk curah hujan gerimis. 
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Lampiran 1: Karakteristik Curah Hujan 

 

Tabel 1.Intensitas hujan berdasarkan standar internasional (WMO)                                                                                                 

(Dinas Pertanian Malang, 2007) 

Kriteria Hujan Intensitas per jam Intensitas per hari 
Sangat ringan <0.1 mm <5.0 mm 

Ringan 0.1-5.0 mm 5.0-20.0 mm 
Sedang/normal 5.0-10.0 mm 20.0 – 50.0 mm 

Lebat 10.0 – 20.0 mm 50.0 – 100.0 mm 
Sangat lebat >20.0 mm >100.0 mm 

 

      Tabel 2 Keadaan Curah Hujan dan Intensitas Curah Hujan  

(Sosrodarsono,1983) 

Keadaan Curah Hujan Intensitas Curah Hujan (mm) 
1 jam 24 Jam 

Hujan sangat ringan <1 <5 
Hujan Ringan 1-5 5-20 
Hujan Normal 5-20 20-50 
Hujan Lebat 10-20 50-100 
Hujan Sangat Lebat >20 >100 

                 

Tabel 3 Ukuran,Massa,dan Kecepatan Jatuh Butir Hujan                                                                     

(Sosrodarsono,1983) 

 

Jenis Diameter 
Bola (mm) 

Massa (mg) Kecepatan 
Jatuh 

(m/sec) 
Hujan Gerimis 0.15 0.0024 0.5 
Hujan Halus 0.5 0.065 2.1 

Hujan 
Normal 

lemah 1 0.52 4.0 

deras 2 4.2 6.5 
Hujan Sangat Deras 3 14 8.1 
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Tabel  4. Tabel Intersepsi dari Beberapa Jenis Pohon  

(The Interception of Some  Tree Species) 

Jenis Pohon  Intersepsi Curah  

% dari curah hujan 

Hujan 

(mm) 

Hutan Daun Lebar (1)  21.5 - 

Hutan Daun Lebar  21.8  

Hutan Tropika Basah    

Rumput  20  

Pinus Sylvetris  42  

Picea Sithensis  32  

Picea Excelsea LINK 15 Th 11  

 30 Th 21  

 60 Th 28  

 80 Th 36  

Pinus Stobus L 10 Th 15  

 35 Th 19  

 60 Th 20  

Fagus Grandifola 20 Th 20  

 50 Th 27  

 90 Th 17  

Sh.Robusta - 38.2 1968 
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Lampiran 2 : Data Pengamatan Hujan 

 

 

 

Tanggal Jam Curah Hujan 
(Inch/jam) 

Tanggal Jam Curah Hujan 
(Inch/jam) 

16-01-08 14.28 0 30-01-08 11.40 0 
 14.33 0.05  11.45 0,08 
 14.38 0.06  11.50 0,13 
 14.43 0.08  11.55 0,16 
 14.48 0.08  12.00 0,18 
 14.53 0.085  12.05 0,18 

25 -01-08 15.15 0 01-02-08 20.55 0 
 15.20 0.12  21.00 0,05 
 15.25 0.15  21.05 0,14 
 15.35 0.23  21.10 0,15 
 15.40 0.4  21.15 0,22 
 15.45 0.44  21.20 0,3 
 15.50 0.5  21.25 0,31 
 15.55 0.51  21.30 0,32 

26-01-08 14.19 0 02-02-08 17.55 0 
 14.24 0.1  18.00 0,03 
 14.29 0.16  18.05 0,05 
 14.34 0.17  18.10 0,08 
 14.39 0.22  18.15 0,23 
 14.44 0.3  18.20 0,4 
 14.49 0.31  18.25 0,52 

28-01-08 14.20 0  18.30 0,72 
 14.25 0,06  18.35 0,9 
 14.30 0,12  18.40 1,01 
 14.35 0,38  18.45 1,24 
 14.40 0,41  18.50 1,27 
 14.45 0,43  18.55 1,28 
 14.50 0,44  19.00 1,28 
 14.55 0,5  19.05 1,4 
 15.00 0,51 03-02-08 17.00 0 
 15.05 0,52  17.05 0 

29-01-08 11.32 0  17.10 0,1 
 11.37 0,1  17.15 0,25 
 11.42 0,175  17.20 0,3 
 11.47 0,2  17.25 0,41 
 11.52 0,3  17.30 0,5 
 11.57 0,3  17.35 0,53 
 12.02 0,3  17.40 0,53 
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Tanggal Jam Curah Hujan 
(Inch/jam) 

Tanggal Jam Curah Hujan 
(Inch/jam) 

04-02-08 15.47 0 18-03-08 12.30 0 
 15.52 0,03  12.35 0,1 
 15.57 0,05  12.40 0,2 
 16.02 0,07  12.45 0,3 
 16.07 0,09  12.50 0,4 
 16.12 0,1  12.55 0,41 

05-02-08 17.35 0 19-03-08 12.30 0 
 17.40 0,06  12.35 0,01 
 17.45 0,1  12.40 0,05 
 17.50 0,12  12.45 0,12 
 17.55 0,12  12.50 0,14 

06-02-08 15.25 0  12.55 0,15 
 15.30 0,04 21-03-08 13.03 0 
 15.35 0,04  13.08 0,09 
 15.40 0,045  13.13 0,22 
 15.45 0,05  13.18 0,29 
 15.50 0,05  13.23 0,3 

07-02-08 20.14 0  13.28 0,3 
 20.19 0,07  13.33 0,31 
 20.24 0,08  13.38 0,31 
 20.29 0,1  13.43 0,31 
 20.34 0,15  13.48 0,31 
 20.39 0,19  13.53 0,31 

15-03-08 11.25 0  13.58 0,31 
 11.30 0,05 23-03-08 15.07 0 
 11.35 0,1  15.12 0,1 
 11.40 0,19  15.17 0,16 
 11.45 0,21  15.22 0,38 
 11.50 0,29  15.27 0,76 
 11.55 0,31  15.32 1,24 
 14.24 0  15.37 1,35 
 14.29 0,01  15.42 1,5 
 14.34 0,02  15.47 1,6 
 14.39 0,03  15.52 1,75 
 14.44 0,04  15.57 1,95 
 14.49 0,05  16.02 1,99 
 14.54 0,05  16.07 1,99 
 14.59 0,05  16.12 1,99 
 15.04 0,07 
 15.09 0,1 
 15.14 0,11 
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