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Ringkasan  

Tipe dan penyebaran jenis tanah dalam suatu DAS sangat penting untuk 
mengontrol aliran bawah permukaan (subsurface flow) melalui proses infiltrasi. 
Variasi dalam tipe tanah dengan kedalaman dan luas tertentu akan mempengaruhi 
karakteristik infiltrasi dan timbunan kelembaban tanah (soil moisture storage). 
Untuk mengetahui proses infiltrasi yang terjadi di suatu DAS, perlu 
dipertimbangkan perbedaan horison dari profil tanah.  

Infiltrasi adalah proses aliran air (umumnya berasal dari curah hujan) 
masuk ke dalam tanah. Dengan kata lain, infiltrasi adalah aliran air masuk ke 
dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi 
(gerakan air ke arah vertikal). Mekanisme infiltrasi melibatkan tiga proses yang 
tidak saling mempengaruhi yaitu proses masuknya air hujan melalui pori-pori 
permukaan tanah, tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah, Proses 
mengalirnya air tersebut ke tempat lain (bawah, samping, dan atas). Laju infiltrasi 
banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tekstur tanah, struktur 
tanah dan kadar air lapangan.  

Penelitian ini bertujuan memetakan pola infiltrasi pada beberapa seri tanah 
di Sub DAS Sayang Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dan dapat 
menampilkannya dalam peta digital. Alat yang digunakan adalah Double Ring 
Infiltrometer. Pengukuran infiltrasi dilakukan di beberapa tempat di Sub Das 
Sayang berdasarkan seri tanah yang berbeda dengan tiga kali ulangan kemudian 
diambil sampel tanah masing-masing tanah sebanyak 1 kali dan diuji di 
Laboratorium Fisika Tanah, Universitas Brawijaya. Penetapan lokasi penelitian 
berdasarkan peta tanah dan peta rupa bumi kemudian didigit dengan GPS untuk 
selanjutnya diolah dalam program GIS. Rancangan percobaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada beberapa seri 
tanah dengan tiga kali ulangan. RAK ini digunakan untuk menganalisa hasil 
pendugaan laju infiltrasi dasar dan kapasitas infiltrasi. 

Seri tanah adalah kelompok tanah yang mempunyai sifat profil yang sama, 
sifat dan pekembangannya atau sama bahan induknya. Pada Sub DAS Sayang 
terdapat 7 seri tanah yaitu Seri Kaumrejo, Seri Jombok, Seri Ngebrong, Seri 
Selorejo, Assosiasi Ngantang, Assosiasi Sereng Tlogo dan Slip and landslide 
surface. 

Laju infiltrasi dasar tanah Assosiasi Ngantang sebesar 1.08 cm/menit, 
tanah Seri Kaumrejo 0.38 cm/menit, tanah Assosiasi Sereng Tlogo 3.7 cm/menit, 
tanah Seri Jombok 1.45 cm/menit, tanah Seri Ngebrong 0.91 cm/menit, tanah Slip 
and landslide surface 4.65 cm/menit dan 0.14 cm/menit untuk tanah Seri Selorejo. 
Laju infiltrasi dasar tanah Seri Selorejo, Seri Kaumrejo, Seri Ngebrong, Assosiasi 



 
Ngantang dan Seri Jombok tidak berbeda nyata tapi berbeda sangat nyata dengan 
jenis tanah Assosiasi Sereng Tlogo dan tanah Slip and landslide surface. 

Kapasitas infiltrasi tanah Assosiasi Ngantang sebesar 0.38 cm/menit, tanah 
Seri Kaumrejo 0.22 cm/menit, tanah Assosiasi Sereng Tlogo 0.35 cm/menit, tanah 
Seri Jombok 0.25 cm/menit, tanah Seri Ngebrong 0.29 cm/menit, tanah Slip and 
landslide surface 0.34 cm/menit dan tanah Seri Selorejo 0.04 cm/menit. Kapasitas 
infiltrasi tanah Seri Jombok, Seri Ngebrong, Slip and landslide surface, Assosiasi 
Sereng Tlogo dan Seri Ngantang  tidak berbeda nyata tapi berbeda nyata dengan 
tanah Seri Kaumrejo dan berbeda sangat nyata dengan tanah Seri Selorejo. 

Pola infiltrasi beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang meliputi tanah 
Assosiasi Ngantang memiliki persamaan y = - 0,2448Ln(x)+1,0629; tanah Seri 
Kaumrejo memiliki persamaan y = -0,0525Ln(x)+0,3722; tanah Assosiasi Sereng 
Tlogo memiliki persamaan y = -0,7581Ln(x)+2,699; tanah Seri Jombok memiliki 
persamaan  y = -0,5656Ln(x)+1,6103; tanah Seri Ngebrong memiliki persamaan  
y = -0,206Ln(x)+0,9389; tanah Slip and landslide surface memiliki persamaan     
y = -1,4812Ln(x)+4,663; dan tanah Seri Selorejo memiliki persamaan                   
y = -0,0451Ln(x)+0,1583.   

Kata kunci:  pola infiltrasi, seri tanah, double ring infiltrometer.                           
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Agriculture Technology Faculty of Brawijaya University. August 2009. The 
Mapping of Infiltration Pattern to Some Soil Series at Small Watershed 
Sayang Ngantang, Malang. Consultants: Ir. J Bambang Rahadi W, MS and 
Evi Kurniati STP. MT.   

Summary  

Type and spread of soil variety in small watershed very important to 
control subsurface flow through infiltration process. The variation of soil type 
with certain depth and width will give influence to infiltration characteristics and 
soil moisture storage. To know the infiltration process in small watershed is 
important to consider the difference of horizon from soil profile. 

Infiltration is the process of water flow (generally from rain) inside soil. In 
the other words, infiltration is water movement into the soil because forces of 
capillarity (water movement latterally) and gravity (water movement vertically). 
The infiltration mechanism involve three process in which they don t influence 
each other. The three process are process of rain water come inside soil through 
soil surface s pore, the storage of rain water inside soil, process of rain water flow 
to other place (bottom, side and upper). Rate infiltration is influenced by many 
factors, namely soil texture, soil structure and water value. 

This objective of research is the mapping infiltration pattern to some soil 
series at small watershed Sayang Ngantang, Malang and it can be displayed in 
digital map. This research used double ring infiltrometer as the equipment in 
obtaining related file. Infiltration measurement was conducted in some spots of 
small watershed Sayang based on the difference of soil series with three times 
repetition. Then the researcher took soil sample of each soil one time. Those 
sample was analyzed at soil physics laboratory, Brawijaya university. The 
researcher determined the observation location based on soil map and earth 
surface map using GPS to be proceed on GIS program. This research method used 
randomized block design to some soil series with three times repetition. This 
method was used to analyze the prediction of rate infiltration and infiltration 
capacity.  

Soil series is group of soil which they have similar profile, character and 
component from their source. There are 7 soil series on small watershed Sayang 
namely Kaumrejo series, Jombok series, Ngebrong series, Selorejo series, 
Ngantang association, Sereng tlogo association dan Slip and landslide surface. 

Rate infiltration of Ngantang association soil was 1.08 cm/minute, 
Kaumrejo series soil was 0.38 cm/minute, Sereng tlogo association soil was 3.7 
cm/minute, Jombok series soil was 1.45 cm/minute, Ngebrong series soil was 0.91 
cm/minute, Slip and landslide surface soil was 4.65 cm/minute dan 0.14 
cm/minute for Selorejo series soil. Those rate infiltration from Selorejo series, 
Kaumrejo series, Ngebrong series, Ngantang association and Jombok series were 
not significant different but those series were very significant different from 
Sereng tlogo association soil and Slip and landslide surface soil. 



 
Iniltration capacity of Ngantang association soil was 0.38 cm/minute, 

Kaumrejo series soil was 0.22 cm/minute, Sereng tlogo association soil was 0.35 
cm/minute, Jombok series soil was 0.25 cm/minute, Ngebrong series soil was 0.29 
cm/minute, Slip and landslide surface soil was 0.34 cm/minute and Selorejo series 
soil was 0.04 cm/minute. Infiltration capacity of Jombok series, Ngebrong series, 
Slip and landslide surface, Sereng tlogo association and Ngantang series were not 
significant different but significant different with Kaumrejo series and very 
significant different with Selorejo series. 

Infiltration pattern of some soil series on small watershed Sayang namely 
Ngantang association soil had equation y = -0,2448Ln(x)+1,0629; Kaumrejo 
series soil had equation y = -0,0525Ln(x)+0,3722; Sereng tlogo association soil 
had equation y = -0,7581Ln(x)+2,699; Jombok series soil had equation                 
y = -0,5656Ln(x)+1,6103; Ngebrong series soil had equation                                 
y = -0,206Ln(x)+0,9389; Slip and landslide surface soil had equation                    
y = -1,4812Ln(x)+4,663; and Selorejo series soil had equation                               
y = -0,0451Ln(x)+0,1583.   

Keywords:  infiltration pattern, soil series, double ring infiltrometer.                            
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Keterangan Satuan

 
No. Pers

 
Ac

 
Luas bidang cincin dalam cm2

 
2 

Bb Berat tanah basah gram 5 
BKM Berat kering mutlak gram 5,6 
BNT Beda nyata terkecil %  

D Kedalaman genangan diatas permukaan tanah   
DMR Diameter Massa Rerata  7 

d Rerata diameter pada masing-masing ayakan mm 6 
db

 

Derajat bebas    
F Infiltrasi total   1 

FK Faktor koreksi   1 
f Laju infiltrasi cm/jam

 

2 
fc Kapasitas infiltrasi cm/jam

  

i

 

Perlakuan/ kelompok   
j

 

Ulangan   
JK Jumlah kuadrat   
KT Kuadrat tengah   
L Tebal lapisan jenuh air   

Ma Massa air gram 4,8 
Mp Massa padatan tanah gram 4,8 

MTK 
Massa tanah kering oven pada masing-masing 
diameter ayakan 

gram 6 

P Hujan total   1 
p Jumlah ulangan    
Q

 

Aliran permukaan total  1 
r Jumlah kelompok/ perlakuan   
Tr

 

Waktu terjadinya hujan  1 
t Lamanya waktu sejak dimulai pengukuran menit  
u DMR tiap ayakan mm 7 
w Kadar air massa g.g-1

 

4,5,8 

Y 
Jumlah total nilai pengamatan pada semua 
perlakuan dan ulangan   

 

Laju infiltrasi rerata atau kapasitas infiltrasi yang 
diratakan pada seluruh periode hujan   

h Tinggi muka air yang meresap cm  
t Selang waktu pengukuran menit 2 

Vc 

Volume air yang ditambahkan pada cincin 
infiltrometer untuk menjaga muka air konstan tiap 
selang waktu 

cm3 2 
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I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, baik mengenai 

terjadinya, peredaran, penyebaran, sifat-sifatnya dan hubungan dengan 

lingkungannya terutama dengan makhluk hidup. Penerapan ilmu hidrologi dapat 

dijumpai dalam beberapa kegiatan seperti perencanaan dan operasi bangunan air, 

penyediaan air untuk berbagai keperluan (air bersih, irigasi, perikanan, 

peternakan), pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, pengendalian 

erosi dan sedimentasi, transportasi air, drainase, pengendali polusi, air limbah dsb 

(Triatmodjo, 2008)  

Neraca air tanah adalah keadaan jumlah air di dalam tanah selama periode 

tertentu (Suharto, 2006). Secara umum neraca air merupakan jumlah air yang 

masuk ke dalam tanah yang diimbangi dengan jumlah yang keluar selama periode 

tertentu. Jumlah air yang masuk atau jumlah air yang keluar dapat dicerminkan 

dari simpanan (storage) air di dalam tanah.   

Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di 

dalam tanah air mengalir dalam arah lateral, sebagai aliran antara (interflow) 

menuju mata air, danau dan sungai; atau secara vertikal, yang dikenal dengan 

perkolasi (percolation) menuju air tanah. Gerak air di dalam tanah melalui pori-

pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi 

menyebabkan aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, sementara gaya 

kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler selalu bergerak dari 



 
daerah basah menuju daerah yang lebih kering. Tanah kering mempunyai gaya 

kapiler lebih besar daripada tanah basah. Gaya tersebut berkurang dengan 

bertambahnya kelembaban tanah. Selain itu, gaya kapiler bekerja lebih kuat pada 

tanah dengan butiran halus seperti lempung  daripada tanah berbutir kasar seperti 

pasir. Apabila tanah kering, air terinfiltrasi melalui permukaan tanah karena 

pengaruh gaya gravitasi dan gaya kapiler pada seluruh permukaan. Setelah tanah 

menjadi basah, gerak kapiler berkurang karena berkurangnya gaya kapiler. Hal ini 

menyebabkan penurunan laju infiltrasi. Sementara aliran kapiler pada lapis 

permukaan berkurang, aliran karena pengaruh gravitasi berlanjut mengisi pori-

pori tanah. Dengan terisinya pori-pori tanah, laju infiltrasi berkurang secara 

berangsur-angsur sampai dicapai kondisi konstan; dimana laju infiltrasi sama 

dengan laju perkolasi melalui tanah (Triatmodjo, 2008). 

Tipe dan penyebaran jenis tanah dalam suatu DAS sangat penting untuk 

mengontrol aliran bawah permukaan (subsurface flow) melalui proses infiltrasi. 

Variasi dalam tipe tanah dengan kedalaman dan luas tertentu akan mempengaruhi 

karakteristik infiltrasi dan timbunan kelembaban tanah (soil moisture storage).  

Perbedaan horison dari profil tanah diperlukan untuk mengetahui proses 

infiltrasi yang terjadi di suatu DAS. Jika ingin mengetahui overland flow dalam 

DAS tunggal, maka DAS tersebut perlu dibagi dalam zonasi-zonasi menurut tipe 

tanah dengan mempertimbangkan pembatas permukaan geologi DAS yang 

bersangkutan, yaitu persentase batuan permeabel, persentase batuan kurang 

permeabel dan persentase batuan semi permeabel. Variabel lain yang perlu 



 
diperhatikan adalah kedalaman lapisan kedap dan permeabilitas rata-rata dari 

horison A. 

Air hujan yang jatuh diatas tanah akan ditarik atau diisap masuk ke dalam 

tanah oleh aksi kapiler. Air yang bebas terkumpul pada permukaan tanah, air akan 

mengalir secara bebas ke bawah melalui makropori yang besar. Pada tanah 

lempung yang tidak dilindungi vegetasi, dampak air hujan akan memecah agregat 

tanah. Partikel tanah yang halus akan tersaring diatas bagian atas tanah yang 

membentuk lapisan yang rapat yang akan tersusun dari mikropori (lubang 

berukuran kapiler).   

Kapasitas tanah untuk mengikat air berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume ruangan pori. Oleh karena itu, kapasitas pengikatan air berhubungan baik 

dengan struktur maupun dengan tekstur. Secara umum diketahui bahwa tanah 

berpasir lebih kering daripada tanah liat. Hal tersebut dikarenakan tanah yang 

bertekstur halus mampu lebih banyak menahan air (Foth, 1994).  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana laju infiltrasi yang terjadi pada berbagai seri tanah di Sub DAS 

Sayang Ngantang Malang 

2. Bagaimana pola infiltrasi pada beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang  



 
1.3 Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu perbedaan seri tanah 

akan menyebabkan perbedaan laju infiltrasi.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui laju infiltrasi pada beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang 

Ngantang. 

2. Mengetahui pola infiltrasi pada beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui pola infiltrasi  pada beberapa seri tanah yang ada di Sub 

DAS Sayang. 

2. Sebagai informasi bagi peneliti dan pengambil keputusan 

(pemerintah/swasta) mengenai pola infiltrasi pada beberapa seri tanah 

dalam upaya mengatur dan menjaga ketersediaan air tanah di daerah Sub 

DAS Sayang dan sekitarnya.    



 
1.6 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah, yaitu:  

1. Besarnya laju infiltrasi di lapangan diukur menggunakan Double Ring 

Infiltrometer. 

2. Acuan pemilihan tempat pengukuran menggunakan peta rupa bumi dan 

peta jenis tanah. 

3. Klasifikasi seri tanah menggunakan sistem USDA Soil Taxonomy tahun 

1999. 

4. Analisa dibatasi pada pola infiltrasi berdasarkan seri tanah saja.                             



 
II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1   Infiltrasi 

Infiltrasi adalah proses aliran air (umumnya berasal dari curah hujan) 

masuk ke dalam tanah. Dengan kata lain, infiltrasi adalah aliran air masuk ke 

dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi 

(gerakan air ke arah vertikal) (Asdak, 2007). Menurut Linsley (1989), infiltrasi 

adalah gerakan air melalui permukaan tanah masuk ke dalam tanah, berbeda 

dengan perkolasi yaitu gerakan melalui tanah. Bila air pertama kali berada di atas 

permukaan tanah, karena beratnya sendiri maka air tersebut akan bergerak ke 

bawah melalui bukaan tanah yang lebih besar sementara pori-pori permukaan 

yang lebih kecil mulai kemasukan air karena kapilaritas.  

Proses-proses yang tejadi pada saat air masuk ke dalam tanah melalui 

permukaan tanah, pertama air mengalami absorbsi oleh partikel-partikel tanah 

untuk meningkatkan kelembaban tanah, setelah itu air akan mengalir ke bagian 

yang lebih dalam sampai mencapai permukaan air tanah dan terjadi aliran lateral 

ke kiri dan ke kanan (Moore, 1980). 

Menurut Chow et all., (1998), hasil distribusi air ke dalam profil tanah 

melalui proses infiltrasi selama gerakan air ke bawah melewati zone lengas tanah 

yaitu: 

1. Zone jenuh dekat permukaan  

2. Zone transmisi dari aliran tidak jenuh dengan kandungan air tanah 

hampir seragam 



 
3. Zone pembasahan dimana kandungan lengas tanah menurun dengan 

kedalaman  

4. Front pembasahan dimana perubahan lengas tanah dengan kedalaman 

sangat besar sehingga memberikan suatu kenampakan bentuk yang 

diskontinyu antara tanah basah di atasnya dan tanah kering di 

bawahnya. Front pembasahan ini dapat berpenetrasi dari beberapa 

inchi sampai beberapa kaki ke dalam tanah tergantung pada jumlah air 

yang terinfiltrasi dan sifat fisik tanah. 

Infiltrasi dikenal dalam dua istilah yaitu kapasistas infiltrasi dan laju 

infiltrasi, yang dinyatakan dalam mm/ jam. Menurut Triatmodjo (2008), kapasitas 

infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu, 

sedangkan laju infiltrasi yaitu kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada 

kondisi tanah dan intensitas hujan. Laju infiltrasi terjadi pada saat kandungan air 

yang terendah dan sedang. Makin tinggi kadar air tanah hingga keadaan jenuh air, 

laju infiltrasi menurun sehingga mencapai minimum dan konstan (Arsyad, 1989).  

Apabila tanah dalam kondisi kering ketika infiltrasi terjadi, kapasitas 

infiltrasi tinggi karena kedua gaya kapiler dan gravitasi bersama-sama menarik air 

ke dalam tanah. Sebaliknya ketika tanah dalam keadaan basah, gaya kapiler 

berkurang yang menyebabkan laju infiltrasi menurun. Akhirnya kapasitas infiltrasi 

mencapai suatu nilai konstan, yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju 

perkolasi.  



 
2.2   Proses Terjadinya Infiltrasi 

Air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah dipengaruhi oleh kondisi 

biofisik permukaan tanah, sebagian atau seluruh air hujan tersebut akan mengalir 

masuk ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah. Proses mengalirnya air 

hujan ke dalam tanah disebabkan oleh tarikan gaya gravitasi dan gaya kapiler 

tanah. Laju air infiltrasi dipengaruhi oleh gaya gravitasi dibatasi oleh besarnya 

diameter pori-pori tanah. Dibawah pengaruh gaya gravitasi, air hujan mengalir 

vertikal ke dalam tanah melalui profil tanah. Pada sisi yang lain, gaya kapiler 

bersifat mengalirkan air tersebut tegak lurus ke atas, ke bawah dan ke arah 

horisontal (lateral).  Gaya kapiler tanah ini bekerja nyata pada tanah dengan pori-

pori yang relatif kecil. Pada tanah dengan pori-pori besar, gaya ini dapat diabaikan 

pengaruhnya dan air mengalir ke tanah yang lebih dalam oleh pengaruh gaya 

gravitasi. Dalam perjalanannya tersebut, air juga mengalami penyebaran ke arah 

lateral akibat tarikan gaya kapiler tanah, terutama ke arah tanah dengan pori-pori 

yang lebih sempit dan tanah yang lebih kering. 

Mekanisme infiltrasi melibatkan tiga proses yang tidak saling 

mempengaruhi, yaitu : 

Proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah 

Tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah 

Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain (bawah, samping, dan atas) 

Tiga proses tersebut di atas saling terkait meskipun tidak saling 

mempengaruhi secara langsung. Dari uraian diatas dapat ditunjukkan bahwa 

besarnya laju infiltrasi pada permukaan tanah tidak bervegetasi tidak akan pernah 



 
melebihi laju intensitas hujan. Untuk wilayah berhutan, besarnya laju infiltrasi 

tidak akan pernah melebihi laju intensitas hujan efektif. Curah hujan efektif 

adalah volume hujan total dikurangi air hujan yang mengalir masuk ke dalam 

tanah (air terinfiltrasi) (Asdak, 2007).  

2.3.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Infiltrasi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi infiltrasi, menurut Triatmodjo (2008) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kedalaman genangan di atas permukaan tanah dan tebal lapisan jenuh 

Gambar 1 menunjukkan air yang tergenang di atas permukaan tanah 

terinfiltrasi ke dalam tanah, yang menyebabkan suatu lapisan di bawah 

permukaan tanah menjadi jenuh. Apabila tebal dari lapisan jenuh air 

adalah L, dapat dianggap bahwa air mengalir ke bawah melalui sejumlah 

tabung kecil. Aliran melalui lapisan tersebut serupa dengan aliran melalui 

pipa. Kedalaman genangan di atas permukaan tanah (D) memberikan 

tinggi tekanan pada ujung atas tabung, sehingga tinggi tekanan total yang 

menyebabkan aliran adalah D + L. Tahanan terhadap aliran yang diberikan 

oleh tanah adalah sebanding dengan tebal lapisan jenuh air L. Pada awal 

hujan, dimana L adalah kecil dibanding D, tinggi tekanan adalah besar 

dibanding tahanan terhadap aliran, sehingga air masuk ke dalam tanah 

dengan cepat. Sejalan dengan waktu, L bertambah panjang sampai 

melebihi D, sehingga tahanan terhadap aliran semakin besar. Pada kondisi 

tersebut kecepatan infiltrasi berkurang. Apabila L lebih besar daripada D, 



 
perubahan L mempunyai pengaruh yang hampir sama dengan gaya 

tekanan dan hambatan, sehingga laju infiltrasi hampir konstan. 

 

Gambar 1. Genangan pada Permukaan Tanah 

2. Kelembaban tanah 

Jumlah kadar air tanah mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Ketika air jatuh 

pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, 

sedang bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan demikian terdapat 

perbedaan besar dari gaya kapiler antara permukaan atas tanah dan yang 

ada di bawahnya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka terjadi gaya 

kapiler yang bekerja bersama-sama dengan gaya berat, sehingga air 

bergerak ke bawah (infiltrasi) dengan cepat. Dengan bertambahnya waktu, 

permukaan bawah tanah menjadi basah, sehingga perbedaan gaya kapiler 

dan infiltrasi berkurang. Selain itu ketika tanah menjadi basah koloid yang 

terdapat dalam tanah akan mengembang dan menutupi pori-pori tanah, 

sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi pada periode awal hujan.   



 
Pemampatan oleh hujan 

Butiran tanah mengalami pemadatan oleh butiran air hujan ketika hujan 

jatuh di atas tanah. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang 

berbutir halus (seperti lempung), sehingga dapat mengurangi kapasitas 

infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil. 

Penyumbatan oleh butiran halus 

Permukaannya sering terdapat butiran halus ketika tanah sangat kering. 

Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa 

masuk ke dalam tanah, dan mengisi pori-pori tanah sehingga mengurangi 

kapasitas infiltrasi. 

Tanaman penutup 

Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan tanah, seperti rumput atau 

hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Dengan adanya 

tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan tanah, dan juga 

akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang/ tempat hidup 

serangga. Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan lubang-

lubang yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel. Kapasitas 

infiltrasinya bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup 

tanaman. 

Topografi 

Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan 

kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga 



 
air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya pada lahan yang datar air 

menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi. 

Intensitas hujan 

Intensitas hujan juga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi. Jika 

intensitas hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi 

aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih 

besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan 

kapasitas infiltrasi.   

Menurut Sosrodarsono & Takeda (1986) selain faktor di atas masih ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: 

1. Struktur tanah 

Lubang dalam tanah yang digali oleh binatang-binatang yang kecil dan 

serangga akar-akar tanaman yang mati, mengakibatkan permeabilitas yang 

tinggi. Akan tetapi mengingat jenis tanah ini sangat peka terhadap gaya 

pemampatan curah hujan maka seringkali harga kapasitas infiltrasi tiba-

tiba berkurang selama curah hujan. 

Udara yang terdapat dalam tanah 

Infiltrasi yang terjadi dengan kecepatan yang sama akan diperlambat oleh 

udara yang tertekan pada tanah yang sangat datar, karena air yang masuk 

membentuk sebuah bidang datar yang menghalangi udara keluar.  



 
2.4    Metode Pengukuran dan Perkiraan Infiltrasi 

Praktek di lapangan sering membutuhkan besaran infiltrasi untuk suatu 

DAS tertentu. Besaran ini umumnya hanya dapat diperoleh dengan pengukuran 

atau analisis tertentu. Memang tidak mungkin untuk memperoleh besaran infiltrasi 

yang dapat mewakili DAS secara keseluruhan, akan tetapi upaya-upaya tertentu 

dapat dilakukan untuk mendekatinya. 

Secara praktis pengukuran infiltrasi ini dimaksudkan untuk memperoleh  

gambaran tentang besaran dan laju infiltrasi serta variasinya sebagai fungsi waktu. 

Pengukuran dan perkiraan infiltrasi dilakukan sebagai berikut (Harto, 1993): 

Alat dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk mengukur infiltrasi di 

lapangan diantaranya: 

 

Single ring infiltrometer 

Merupakan silinder baja atau bahan lain berdiameter antara 25-30 cm. 

Panjang alat kurang lebih 50 cm. Alat ini dilengkapi dengan tangki 

cadangan air. Untuk alat yang sederhana, tangki air dapat diganti dengan 

ember.  

 

Double ring infiltrometer 

Double Ring Infiltrometer pada dasarnya sama dengan Single Ring 

Infiltrometer yang sudah disebutkan kecuali adanya tambahan satu silinder 

lain dengan diameter kurang lebih dua kali diameter silinder pertama. 

 

Rainfall simulator 

Rainfall simulator pada dasarnya terdiri dari seperangkat alat pembuat 

hujan buatan, yang terdiri dari pompa, rangkaian pipa dengan nozzel yang 



 
dapat menyemprotkan air. Jumlah air yang disemprotkan dapat diatur 

sesuai dengan intensitas hujan buatan yang diinginkan. Ukuran pipa 

tersebut sesuai dengan bidang tanah yang akan digunakan sebagai bidang 

percobaan. Selain itu juga dilengkapi dengan alat debit dan alat pengatur 

waktu (stop watch). 

 

Test Plot 

Pengukuran infiltrasi dengan infiltrometer hanya dapat dilakukan terhadap 

luasan yang kecil, sehingga sukar untuk mengambil kesimpulan terhadap 

besarnya daya infiltrasi untuk daerah yang lebih luas. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka dipilih sebidang tanah yang datar, dikelilingi tanggul dan 

digenangi air. Daya infiltrasinya didapat dari banyaknya air yang 

ditambahkan agar permukaan air menjadi konstan. Jadi sebenarnya test 

plot ini adalah infiltrometer yang berskala besar, apa yang didapatkan dari 

pengukuran ini dapat dipakai sebagai perbandingan (Soemarto, 1987). 

 

Tes Penyiraman (Springkling Test) 

Kebanyakan alat ini dapat melakukan siraman buatan dengan infiltrasi 

merata yang lebih tinggi daripada kapasitas infiltrasi, dimana luas bidang 

yang disiram besarnya 0,10-40 m2. Permukaan tanahnya dibuat agak 

miring sehingga limpasan permukaan dapat mengalir dipermukaan tanah 

(Sosrodarsono, 1986). 

 

Lysimeter 

Lysimeter berupa tangki beton yang ditanam dalam tanah diisi dengan 

tanah dan tanaman yang sama dengan sekelilingnya, dilengkapi dengan 



 
fasilitas drainase dan suplai air. Dengan lysimeter timbang besarnya 

infiltrasi, dengan kondisi curah hujan yang sebenarnya dapat dipelajari. 

Curah hujan tersebut diukur dengan alat pencatat hujan yang ditempatkan 

didekat lysimeter tersebut (Soemarto, 1995).  

 

Analisis hidrograf 

Cara pengukuran infiltrasi dengan analisis hidrograf merupakan upaya 

pendekatan untuk memperoleh besaran infiltrasi rata-rata selama terjadi 

hujan. Memperhatikan siklus hidrologi dapat diamati bahwa debit yang 

terukur di stasiun hidrometri tertentu merupakan debit yang berasal dari 

empat sumber yaitu chanel precipitation, aliran permukaan (surface run 

off), aliran antara (interflow, subsurface flow), aliran dasar (base flow, 

groundwater flow). Aliran antara seringkali merupakan bagian penting dari 

aliran permukaan. Aliran antara ini merupakan bagian dari infiltrasi, 

biasanya tidak termasuk dalam aliran permukaan yang dihitung dengan 

kurva kapasitas infiltrasi. 

Memperhatikan perilaku masing-masing komponen tersebut pada 

umumnya aliran tersebut dipisahkan menjadi dua bagian yaitu aliran permukaan 

dan aliran dasar. Aliran dasar dianggap merupakan bagian aliran sungai yang 

ditimbulkan oleh infiltrasi, sehingga volume aliran dasar tersebut dianggap sama 

dengan jumlah air yang terinfiltrasi. Karena berbagai kesulitan dalam 

memperkirakan bentuk eksponensial lengkung liku infiltrasi, maka besar infiltrasi 

dianggap tetap (constant rate) selama terjadinya hujan. Besar laju infiltrasi ini 

yang disebut indeks phi (index).  



 
Menurut Triatmodjo (2008), indeks infiltrasi adalah laju rerata kehilangan 

air karena infiltrasi, sehingga volume air hujan yang lebih dari laju tersebut adalah 

sama dengan aliran permukaan. Indeks infiltrasi banyak digunakan untuk 

memperkirakan besarnya infiltrasi di daerah yang luas atau daerah yang 

heterogen. Indeks 

 

)( indeks

 

adalah laju infiltrasi rerata atau kapasitas infiltrasi 

yang diratakan pada seluruh periode hujan dan diberikan dalam bentuk berikut:  

Tr

QP

Tr

F
Indeks ..........................................(1) 

Alat infiltrometer yang biasa digunakan adalah jenis infiltrometer ganda 

(Double Ring Infiltrometer) yaitu satu infiltrometer silinder ditempatkan di dalam 

infiltrometer silinder lain yang lebih besar. Infiltrometer silinder yang lebih kecil 

mempunyai diameter sekitar 30 cm dan infiltrometer yang besar mempunyai 

diameter 46 hingga 50 cm. Pengukuran hanya dilakukan terhadap silinder yang 

kecil. Silinder yang lebih besar hanya bersifat sebagai penyangga yang bersifat 

menurunkan efek batas yang timbul oleh adanya silinder. Kedua infiltrometer 

tersebut dibenamkan ke dalam tanah pada kedalaman antara 5 hingga 50 cm. 

Kemudian air dimasukkan ke dalam kedua silinder tersebut hingga kedalaman 1-2 

cm dan dipertahankan besarnya kedalaman dengan cara mengalirkan air ke dalam 

silinder tersebut (dari suatu kantong air yang dilengkapi skala). Laju air yang 

dimasukkan ke dalam silinder tersebut diukur dan dicatat. Laju air tersebut 

merupakan laju infiltrasi yang diukur.  



 
2.5    Teknik Penentuan Tingkat Infiltrasi 

Komponen-komponen lingkungan yang dipakai untuk mengkaji infiltrasi 

terdiri atas kemiringan lahan, jenis tanah, penyebaran hujan, dan tata guna lahan. 

Keempat komponen tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

permeabilitas suatu tanah, sehingga permeabilitas suatu tanah dapat dijadikan 

dasar untuk mengklasifikasikan tingkat infiltrasi di suatu daerah (Hillel, 1980). 

Hubungan komponen-komponen tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Klasifikasi Infiltrasi Berdasarkan Permeabilitas Tanah 

Kelas

 

Permeabilitas 
(mm/mnt) 

Infiltrasi 
(mm/mnt) Deskripsi 

I >21.17 >0.75 Cepat 
II 10.50-21.17 0.33-0.75 Agak cepat 
III 3.33-10.50 0.17-0.33 Sedang 
IV 0.83-3.33 0.06-0.17 Agak lambat 
V <0.83 <0.06 Lambat 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin besar permeabilitas tanah di suatu daerah 

maka akan semakin cepat laju infiltrasi yang terjadi di daerah tersebut.  

Permeabilitas diidentifikasikan sebagai sifat bahan berpori yang 

memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir 

lewat rongga porinya. Pori-pori tanah saling berhubungan, sehingga air dapat 

mengalir dari titik yang mempunyai tinggi energi lebih tinggi ke titik yang 

mempunyai energi yang lebih rendah. Untuk tanah, permeabilitas dilukiskan 

sebagai sifat tanah yang menyatakan atau menggambarkan bagaimana air 

mengalir melalui pori-pori dalam tanah.   



 
2.6    Tanah 

2.6.1. Definisi Tanah  

Tanah adalah kumpulan benda alam di permukaan bumi. Tanah meliputi 

horison-horison tanah yang terletak di atas bahan batuan dan terbentuk sebagai 

hasil interaksi sepanjang waktu dari iklim, organisme hidup, bahan induk dan 

relief (Hardjowigeno, 1992).  

Menurut Foth (1994), tanah dapat mengandung banyak arti antara lain 

sebagai pijakan bumi; sebagai medium untuk pertumbuhan tanaman; sebagai 

mantel batuan yang lapuk; sebagai campuran bahan; sebagai sistem tiga fase yaitu 

padatan, cairan dan gas; serta sebagai tubuh yang terorganisasi yang dapat 

diartikan setiap macam tanah mempunyai morfologi yang unik yang terjadi karena 

kombinasi iklim, makhluk hidup (tumbuhan dan hewan), bahan induk tanah, 

topografi dan umur lahan yang selalu berevolusi dan berubah mengikuti waktu. 

2.6.2. Klasifikasi Tanah  

Sistem klasifikasi taksonomi tanah (soil taxonomy) telah beberapa kali 

mengalami perbaikan baik definisi maupun nama-nama tanah pada setiap 

kategori. Taksonomi tanah terus dikembangkan sehingga selalu mengalami 

perubahan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pengklasifikasian tanah 

dengan sistem ini memerlukan data yang sangat detail yang meliputi data 

morfologi tanah, kimia, fisika, mineralogi, serta data iklim. Data morfologi tanah 

dikumpulkan dari deskripsi profil tanah, sedangkan data sifat-sifat kimia, fisik dan 

mineralogi tanah diperoleh dari analisis tanah yang diambil dari setiap horison/ 



 
lapisan pada profil tanah. Data iklim yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

tanah dikumpulkan dari stasiun pencatat data iklim terdekat (Suwardi, 1998).  

Tujuan klasifikasi tanah menurut Hardjowigeno (1993) yaitu: 

 

Mengorganisasi (menata) pengetahuan kita tentang tanah 

 

Untuk mengetahui hubungan masing-masing individu tanah satu sama lain 

 

Memudahkan mengingat sifat-sifat tanah 

 

Mengelompokkan tanah untuk tujuan-tujuan yang lebih praktis seperti dalam 

hal menaksir sifat-sifatnya, menentukan lahan-lahan terbaik (prime land), 

menaksir produktivitasnya maupun menentukan areal-areal untuk penelitian 

atau kemungkinan ekstrapolasi hasil penelitian di suatu tempat. 

Klasifikasi tanah yang ditujukan untuk keperluan khusus dinamakan 

klasifikasi teknis yang faktor pembedanya ditentukan lebih dulu sesuai dengan 

tujuan khusus tersebut. Sedangkan klasifikasi alami dibuat tidak dengan tujuan 

khusus tetapi atas dasar beberapa sifat alami yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Semua sifat tanah yang ada, terutama yang mempunyai covariant yang 

tinggi dapat digunakan sebagai sifat penciri untuk memisahkan kelas-kelas tanah. 

Klasifikasi tanah alami yang ada sekarang berdasar sifat-sifat alami meskipun 

masih cenderung ke sifat-sifat yang berhubungan dengan pertanian. 

Taksonomi tanah terdiri dari enam kategori dengan sifat-sifat faktor 

pembeda mulai dari kategori tertinggi ke kategori terendah. 

 

Ordo 

Terdiri dari 11 taksa. Faktor pembeda adalah ada tidaknya horison penciri 

serta jenis (sifat) dari horison penciri tersebut. 



  
Subordo 

Terdiri dari 53 taksa. Faktor pembeda adalah keseragaman genetik, 

misalnya ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan 

pengaruh air, regim kelembaban, bahan induk utama, pengaruh vegetasi 

seperti ditunjukkan oleh adanya sifat-sifat tanah tertentu, tingkat 

pelapukan bahan organik (untuk tanah-tanah organik). 

 

Great group 

Pada waktu ini dikenal lebih 250 taksa. Faktor pembedanya adalah 

kesamaan jenis, tingkat perkembangan dan susunan horison, kejenuhan 

basa, regim suhu dan kelembaban, ada tidaknya lapisan-lapisan penciri 

lain seperti plinthite, fragipan, duripan. 

 

Sub group 

Jumlah taksa masih terus bertambah. Faktor pembeda terdiri dari sifat-sifat 

inti dari great group (subgroup Typic); sifat-sifat tanah peralihan ke great 

group lain, subordo atau ordo; sifat-sifat tanah peralihan ke bukan tanah. 

 

Famili 

Jumlah taksa dalam famili juga masih terus bertambah. Faktor 

pembedanya adalah sifat-sifat tanah yang penting untuk pertanian atau 

engineering. Sifat-sifat tanah yang sering digunakan sebagai faktor 

pembeda untuk famili antara lain adalah: sebaran besar butir, susunan 

mineral (liat), regim temperatur pada kedalaman 50 cm.   



  
Seri 

Jumlah seri tanah di Amerika saja kurang lebih 12.000. Faktor 

pembedanya adalah jenis dan susunan horison, warna, tekstur, struktur, 

konsistensi, reaksi tanah dari masing-masing horison, sifat-sifat kimia dan 

mineral masing-masing horison. 

Kategori ordo sampai sub group sering disebut kategori tinggi, sedang 

kategori famili dan seri disebut kategori rendah. Jenis dan jumlah faktor pembeda 

meningkat dari kategori tinggi ke kategori rendah (principle of accumulating 

differentia). 

2.6.3. Hubungan Tekstur Tanah dengan Laju Infiltrasi 

Tekstur tanah adalah perbandingan antara kandungan partikel-partikel 

tanah primer berupa fraksi liat, debu dan pasir dalam suatu massa tanah. Dengan 

diketahuinya kelas tekstur tanah maka sifat-sifat fisik lainnya dapat diketahui 

seperti porositas, daya tahan terhadap air, ketersediaan air, mudah tidaknya diolah, 

laju kecepatan infiltrasi, konsistensi juga kandungan unsur hara yang tersedia dan 

menentukan kebutuhan air (Syarief, 1986). 

Tekstur tanah juga menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan 

infiltrasi, permeabilitas tanah dan kemampuan pengikatan air oleh tanah (Santoso, 

1994). 

Arsyad (1989) menyebutkan bahwa tanah yang bertekstur kasar seperti 

tanah berpasir akan jarang mengalami erosi. Ini disebabkan tanah berpasir 

mempunyai kapasitas dan laju infiltrasi yang cepat hingga sangat cepat. Setiap 

jenis tanah mempunyai laju infiltrasi yang berbeda, dengan variasi dari sangat 



 
tinggi hingga rendah. Jenis tanah berpasir umumnya cenderung mempunyai laju 

infiltrasi yang tinggi, akan tetapi liat sebaliknya cenderung mempunyai laju 

infiltrasi yang rendah. Untuk satu jenis tanah sama dengan kepadatan yang 

berbeda mempunyai laju infiltrasi yang berbeda pula. Makin padat tekstur tanah 

makin kecil laju infiltrasinya.  

Tanah yang memiliki tekstur pasir berlempung mempunyai kapasitas 

infiltrasi yang sangat cepat, sedangkan pada tanah bertekstur liat mempunyai 

kapasitas infiltrasi yang lambat, lebih lengkap bisa dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kapasitas Infiltrasi Beberapa Tipe Tanah pada Pengukuran 
Lapangan  

Tekstur tanah 
Kapasitas infiltrasi 

(mm/jam) 
Keterangan 

Pasir berlempung (loamy sand) 
Lempung (loam) 

Lempung berdebu (silt loam) 
Lempung berliat (clay loam) 

Liat (clay) 

25-50 
12.5-25 
7.5-15 
0.5-2.5 

<0.5 

Sangat cepat 
Cepat 

Sedang 
Lambat 

Sangat lambat 

 

Sumber: Syarief, 1986 

Pengaruh tekstur tanah terhadap infiltrasi muncul sebagai akibat dari 

perbedaan gaya matriks yang muncul pada tanah yang memiliki ukuran partikel 

yang berbeda. Tanah yang bertekstur halus memiliki kemampuan menahan air 

yang tinggi sehingga daya hantar air rendah. Sebaliknya tanah bertekstur kasar 

memiliki kemampuan menahan air rendah dan daya hantar air tinggi sehingga 

kemampuan infiltrasinya tinggi (Soepardi, 1983). 

2.6.4. Hubungan Struktur Tanah dengan Laju Infiltrasi 

Struktur berhubungan dengan agregasi partikel utama tanah (pasir, debu, 

liat) menjadi partikel senyawa atau kelompok partikel utama, yang dipisahkan dari 



 
agregat yang berdekatan dengan permukaan yang lemah. Struktur horison-horison 

profil tanah yang berbeda merupakan ciri penting tanah seperti halnya warna, 

tekstur, atau komposisi kimia. Struktur memodifikasi pengaruh tekstur dalam hal 

hubungan kelembaban dan udara, tersedianya hara tanaman, kegiatan jasad renik 

dan pertumbuhan akar (Foth, 1994). 

Laju infiltrasi lebih banyak dipengaruhi oleh struktur tanah yang 

terpenting adalah distribusi ukuran pori dan kemantapan agregat (Utomo, 1984). 

Tanah yang mempunyai struktur mantap akan mampu memelihara kemantapan 

pori yang ada. Sedangkan tanah yang mempunyai sifat mengambang dan 

mengkerut akan mempunyai laju infiltrasi yang rendah, karena tidak mampu 

memelihara kematapan pori-porinya.  

2.6.5.  Hubungan Kadar Air Tanah dengan Laju Infiltrasi 

Laju infiltrasi terbesar terjadi pada kandungan air yang rendah dan sedang, 

semakin tinggi kadar air hingga keadaan jenuh air, laju infiltrasi menurun dan 

konstan. Hal ini terjadi karena tiga hal yaitu: (1) kandungan air yang meningkat 

mengisi ruang pori dan kapasitas tanah untuk infiltrasi selanjutnya, (2) bila hujan 

membasahi permukaan suatu tanah yang kering, gaya kapiler cenderung untuk 

menarik air ke dalam tanah dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

laju yang dihasilkan oleh gaya gravitasi, dan (3) meningkatkan air tanah 

menyebabkan pengembangan koloid dan mengurangi ruang pori (Asdak, 2007). 

Menurut Hillel (1982), bahwa yang berpengaruh terhadap infiltrasi adalah kadar 

air awal.   



 
2.7    Teknik Pembuatan Peta Digital (Peta Sederhana) 

2.7.1. Survei Penentuan Posisi dengan GPS (Global Positioning System)  

GPS (Global Positioning System) adalah sistem radio navigasi dan 

penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika 

Serikat. Sistem yang terdiri atas 24 satelit ini juga dapat digunakan oleh banyak 

orang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan 

kecepatan tiga dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara 

kontinyu di seluruh dunia.  

Penentuan posisi dengan GPS dapat direalisasikan dengan beberapa 

metode, salah satunya yaitu metode survai statik, yang berbasiskan pada 

penentuan posisi secara differensial dengan menggunakan data fase. Posisi suatu 

titik biasanya dinyatakan dengan koordinat (dua dimensi atau tiga dimensi) yang 

mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Survei GPS secara umum 

merupakan proses penentuan koordinat dari sejumlah titik terhadap beberapa buah 

titik yang telah diketahui koordinatnya, dengan menggunakan metode penentuan 

posisi defferensial (differential positioning) serta data pengamatan fase (carrier 

phase) dari sinyal GPS (Abidin H, 1995). 

2.7.2. Membuat Peta Sederhana dengan GIS (Geographic Information 
System)   

Menurut Anonim (2005), SIG merupakan suatu bidang kajian ilmu dan 

teknologi yang relatif baru digunakan oleh berbagai bidang disiplin ilmu dan 

berkembang dengan cepat. Definisi SIG selalu berkembang, bertambah dan 

bervariasi. Secara umum SIG dapat didefinisikan sebagai sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengumpulkan, memeriksa, 



 
mengintegrasi, mengelola, mengupdate, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis.  

Tahap-tahap dalam pembuatan peta sederhana dengan SIG menurut 

Paryono (1994) adalah sebagai berikut: 

 

Menyediakan data 

Menyediakan data atau peta merupakan langkah pertama yang perlu diambil. 

Peta ini dapat berupa peta tanah, rupa bumi, land use dan sebagainya. 

 

Membuat data digital 

Peta yang telah disediakan akan dikonversi menjadi data digital. Model data 

yang akan digunakan adalah model Raster. Model ini mudah dibuat dan dapat 

digunakan untuk memahami teknik-teknik yang digunakan oleh program SIG 

yang telah ada. 

 

Membuat struktur data 

Data berupa pixel yang telah diperoleh dengan harga koordinat lalu disimpan 

ke dalam bentuk digital dan membutuhkan struktur data. Struktur data ini 

dibuat dengan menggunakan paket program basis data. 

 

Manipulasi data 

Data yang telah tersimpan tersebut dapat dimanipulasi sehingga pemakai 

dapat memperoleh informasi baru dan dengan ini kita dapat manganalisis 

informasi yang disajikan. Manipulasi ini dapat dilakukan dengan memberikan 

perintah-perintah dasar yang dimiliki oleh paket program. Setelah itu kita 

dapat menampilkan dua, tiga atau lebih peta yang telah kita simpan serta 

legenda peta. 



 
III. METODE PENELITIAN  

3.1    Waktu dan Tempat  

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2008 sampai selesai di Sub 

DAS Sayang, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Untuk 

analisa sifat fisik tanah dilaksanakan di Laboratorium Fisika, Jurusan Tanah, 

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  

3.2    Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian antara lain: 

1. Double Ring Infiltrometer, untuk mengukur laju infiltrasi 

2. Mistar, untuk mengukur penurunan permukaan air 

3. Ember/ penampung, untuk menampung air 

4. Palu, untuk memukul tabung agar menancap ke dalam tanah  

5. Penjepit, untuk mengambil tabung infiltrometer yang tertancap dalam 

tanah 

6. Kayu, media pembantu pada waktu tabung infiltrometer dipukul ke dalam 

tanah 

7. Stopwatch, untuk mengukur laju infiltrasi yang terjadi 

8. Peta jenis tanah dan peta rupa bumi, sebagai acuan pengambilan titik 

pengukuran infiltrasi. 



 
9. GPS (Global Positioning System), untuk mendigit titik pengukuran yang 

nantinya akan diolah menjadi peta digital.  

10. Ring sampel dan plastik, sebagai wadah/ tempat tanah yang nantinya akan 

diuji di laboratorium. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-Bahan yang digunakan yaitu: 

1. Air, sebagai media pengukuran laju infiltrasi 

2. Tanah, sebagai media yang diukur laju infiltrasinya  

3.3   Metode Penelitian 

3.3.1 Penetapan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di kawasan Sub DAS Sayang pada beberapa seri 

tanah yang berbeda. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada peta jenis tanah 

dan peta rupa bumi kemudian didigit pada GPS yang nantinya diolah menjadi peta 

digital. 

3.3.2 Penetapan Perlakuan  

Perlakuan penelitian dilakukan di beberapa lokasi di Sub DAS Sayang. 

Pengukuran laju infiltrasi pada beberapa seri tanah yaitu Seri Jombok (J), Seri 

Kaumrejo (K), Assosiasi Ngantang (NA), Assosiasi Sereng tlogo (ST), Seri 

Selorejo (S), Seri Ngebrong (N) dan Slip and landslide surface (SS). Pengambilan 

sampel tanah dilakukan pada beberapa seri tanah dengan satu (1) kali 

pengambilan (pengulangan) pada tiap seri tanah kemudian diuji di laboratorium 

dengan beberapa parameter yang meliputi tekstur, struktur dan kadar air lapangan. 



 
3.3.3 Penetapan Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) pada beberapa seri tanah yaitu pada Seri Jombok (J), Seri 

Kaumrejo (K), Assosiasi Ngantang (NA), Assosiasi Sereng tlogo (ST), Seri 

Selorejo (S), Seri Ngebrong (N) dan Slip and landslide surface (SS) dengan tiga 

kali ulangan. RAK ini digunakan untuk menganalisa hasil pendugaan laju 

infiltrasi dasar dan kapasitas infiltrasi, sehingga didapatkan kombinasi perlakuan 

seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kombinasi Perlakuan 

Tanah Ulangan 
Pengukuran 

infiltrasi 

Seri Jombok 
(J) 

1 J1 
2 J2 
3 J3 

Seri Selorejo 
(S) 

1 S1 
2 S2 
3 S3 

Seri Kaumrejo 
(K) 

1 K1 
2 K2 
3 K3 

Seri Ngebrong 
(N) 

1 N1 
2 N2 
3 N3 

Assosiasi Ngantang 
(NA) 

1 NA1 
2 NA2 
3 NA3 

Assosiasi Sereng tlogo 
(ST) 

1 ST1 
2 ST2 
3 ST3 

Slip and landslide 
surface (SS) 

1 SS1 
2 SS2 
3 SS3 

  



            

Gambar 2. Peta Jenis Tanah dan Lokasi Titik Pengukuran Infiltrasi  

3.4. Pengukuran Laju Infiltrasi 

Pengukuran laju infiltrasi berdasarkan volume air dilakukan dengan 

mengukur volume air yang ditambahkan tiap selang waktu seperti yang 

ditunjukkan pada Lampiran 1. Pengukuran laju infiltrasi berdasarkan volume air 

mengikuti langkah-langkah berikut : 

a) Mencatat posisi waktu pada saat mulai pengukuran pada t = 0, dan 

mengisikan pada kolom ke 1 formulir pengukuran infiltrasi cincin ganda 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

b) Mengukur volume air yang ditambahkan pada cincin dalam untuk menjaga 

tinggi muka air pada tiap selang waktu dan mencatatnya pada formulir 

pengukuran kolom ke 4. 



 
c) Mengukur penurunan tinggi muka air tiap selang waktu dan mencatatnya 

pada formulir pengukuran kolom ke 5. 

d) Menambahkan air pada ruang antar cincin untuk menjaga tinggi muka air 

pada tiap selang waktu. 

e) Mencatat waktu sejak mulai pengukuran (t = 0) pada formulir pengukuran 

kolom 2, dan beda waktu antar pengukuran pada kolom 3. Selang waktu 

ditentukan, umumnya tiap 1 menit pada 10 menit pertama, tiap 2 menit pada 

menit ke 10 sampai dengan menit ke 30, tiap 5 menit sampai dengan 10 menit 

pada menit ke 30 sampai dengan menit ke 60. Selanjutnya, tiap 15 menit 

sampai dengan 30 menit sampai diperoleh laju yang relatif konstan. Selang 

waktu ditentukan juga berdasarkan laju infiltrasi yang terukur atau 

berdasarkan pengalaman lapangan pelaksana pengukuran.  

f) Menghitung nilai f dari data volume air yang ditambahkan pada cincin 

infiltrometer tiap selang waktu pengukuran menjadi laju infiltrasi dengan 

persamaan. 

60
)( tA

V
f

c

c ....................................................................... (2) 

dengan:  

f        adalah laju infiltrasi (cm/jam) 

Vc  adalah volume air yang ditambahkan pada cincin infiltrometer untuk 
menjaga muka air konstan tiap selang waktu (cm3)  

Ac     adalah luas bidang cincin dalam (cm2)  

t     adalah selang waktu pengukuran (menit) 



 
g) Mencatat hasil penghitungan laju infiltrasi dari cincin dalam pada formulir 

pengukuran kolom 6 dan 7 

h) Menghitung nilai kapasitas infiltrasi dalam satuan m/s, nilai f yang diperoleh 

dari persamaan (1) dan (2) dikalikan nilai konversi sebagai berikut. 

)/(
4

)/( 10
36

1
jamcmsm ff

 

................................................................... (3) 

i) Membuat grafik antara t dari formulir pengukuran kolom 2 sebagai sumbu x 

dan laju infiltrasi dari formulir pengukuran kolom 6 sebagai sumbu y.             



 
No Titik   : 

Tanggal Pengukuran  : 

Pelaksana Pengukuran : 

Lokasi    : 

Penggunaan Lahan  : 

Jenis Tanah   : 

Luas bidang cincin dalam : 

Luas bidang antara  : 

Kadar air awal   :   

Jam 
t 

(menit)

 

t 
(menit)

 

V 
(cm³) 

h 
(cm) 

fc 
(cm/jam)*

 

fc 
(m/s)**

 

Keterangan

                                                                          

Keterangan: 
t = lamanya waktu sejak dimulai pengukuran (menit) 

t = beda waktu antara dua pengukuran berurutan (menit) 
V

 

= volume air yang ditambahkan tiap t (cm³)

 

h = tinggi muka air yang meresap (cm) 
fc = kapasitas infiltrasi 
*   menggunakan persamaan 1 
** menggunakan persamaan 2  

Gambar 3. Formulir Isian Pengukuran Infiltrasi   



          

      Gambar 4. Double Ring Infiltrometer (Tampak Atas)          

Gambar 5. Double Ring Infiltrometer (Tampak Samping)     



 
3.5. Analisa Sifat Fisik Tanah di Laboratorium 

3.5.1. Tekstur Tanah 

a. Alat 

 

Labu Erlenmeyer 500 ml, gelas piala 

 

Gelas ukur 10 ml, 5 ml dan 1000 ml 

 

Pengaduk listrik dan pengaduk kayu 

 

Ayakan 0.05 mm dan pengocoknya 

 

Pipet 

 

Timbangan (dengan ketelitian sampai 0.1 g) 

 

Hot plate, oven dan kaleng timbang, termometer 

b. Bahan (reagent) 

 

Hidrogen peroksida 30% (H2O2) 

 

Kalgon 5% 

Larutkan 40 g NaPO3 (natrium metafosfat) dalam kira-kira 750 ml 

aquadest ke dalam labu ukur 1000 ml dengan cara menaburkan bubuk 

tersebut secara perlahan-lahan sambil dikocok. Kemudian tambahkan 

10 g Na2CO3 (natrium karbonat) dan isi aquadest sampai tanda batas. 

 

Asam khlorida (Hcl) 2M 

Masukkan 90 ml Hcl pekat ke dalam labu ukur 1000 ml dan dengan 

perlahan-lahan masukkan air suling (aquadest) sampai tanda batas.    



 
c. Cara kerja 

 
Menimbang contoh/ sampel tanah kering udara 20 g lalu 

memasukkannya ke dalam labu erlenmeyer 500 ml dan menambahkan 

50 ml air suling atau aquadest (untuk tanah-tanah kalkareous 

tambahkan sedikit Hcl 2M agar larutan tersebut sedikit asam). 

 

Menambahkan 10 ml hidrogen peroksida (tunggu agar bereaksi) lalu 

menambahkan sekali lagi 10 ml bila reaksi sudah berkurang. Jika 

sudah tidak terjadi reaksi yang kuat lagi, meletakkan labu di atas 

pemanas hot plate dan menaikkan suhunya perlahan-lahan sambil 

menambah hidrogen peroksida setiap 10 menit. Teruskan sampai 

mendidih dan tidak ada reaksi yang kuat lagi (peroksida aktif dibawah 

suhu 100 0 c). 

 

Menambahkan 50 ml Hcl 2M dan air sehingga volumenya 250 ml dan 

cuci dengan air suling (untuk tanah kalkareous 4-5 kali). 

 

Menambahkan 20 ml kalgon 5% jika telah bersih dan biarkan semalam 

(±12 jam). 

 

Menuangkan ke dalam tabung dispersi seluruhnya dan menambahkan 

air suling sampai volume tertentu dan kocok dengan pengocok listrik 

selama 5 menit. 

  

Menempatkan ayakan 0.05 mm dan corong di atas labu ukur 1000 ml 

dan memindahkan semua tanah di atas ayakan dan cuci dengan cara 

disemprot air suling sampai bersih. 



  
Memindahkan pasir bersih yang tidak lolos ayakan ke dalam kaleng 

timbang dengan air dan keringkan di atas hot plate. 

 
Menambahkan air suling ke dalam larutan tanah yang ditampung 

dalam gelas ukur 1000 ml, sampai tanda batas 1000 ml. Meletakkan 

gelas ukur ini di bawah alat pemipet. 

 

Mengaduk larutan dengan pengaduk kayu (arah ke atas dan ke bawah) 

dan segera ambil sampel larutan dengan cara dipipet sebanyak 20 ml 

pada kedalaman 10 cm dari permukaan air. Memasukkan sampel ini ke 

dalam kaleng timbang. 

 

Mengeringkan sampel larutan tanah dengan meletakkan kaleng di atas 

hot plate atau di dalam oven kemudian ditimbang. 

 

Mengayak pasir hasil saringan yang sudah dikeringkan di atas satu set 

ayakan yang terdiri dari beberapa ukuran lubang dengan bantuan mesin 

pengocok ayakan untuk menentukan sebaran ukuran pasir. Kemudian 

ditimbang masing-masing kelas ukuran partikel. 

 

Menghitung dan mengisi tabel penentuan tekstur tanah dengan metode 

pipet. Penentuan kelas tekstur tanah dapat diketahui dengan 

menggunakan bantuan segitiga tekstur. 

3.5.2. Struktur Tanah 

a) Alat 

 

Satu set ayakan dan alat penggerak ayakan 

 

Spatula, sendok dan kuas 

 

Timbangan (ketelitian sampai 0.1 g) 



  
Kaleng timbang 

 
Oven atau hot plate 

b) Cara kerja 

 

Persiapan contoh tanah : mengambil contoh tanah agregat utuh dari 

lapangan, segera kering udarakan lalu menghilangkan batu dan kerikil. 

Memilih agregat yang berdiameter antara 4.75 mm sampai 8 mm 

melalui pengayakan jika perlu agregat yang terlalu besar dipecahkan 

terlebih dahulu. 

 

Menentukan kandungan air tanah dari contoh tanah sebelum analisa. 

 

Menyiapkan satu set ayakan yang disusun mulai dari yang memiliki 

lubang terbesar paling atas berurutan sampai yang lubangnya paling 

kecil terbawah. 

 

Memasukkan sekitar 50 g contoh tanah dan sebar dengan hati-hati 

pada ayakan yang paling atas kemudian memasukkan ke dalam tabung 

silinder yang telah diisi air serta kaitkan dengan mesin penggerak. 

Hubungkan dengan aliran listrik sekitar 5 menit dengan kecepatan 70 

rpm. 

 

Menghentikan aliran listrik setelah 5 menit lalu melepas ayakan 

 

Memindahkan tanah yang tertinggal di masing-masing ayakan ke 

kaleng timbang yang sudah diketahui beratnya dan mengeringkannya 

dalam oven pada suhu 105 0 c selama 24 jam atau di atas hot plate 

sampai kering. 



  
Menimbang setiap contoh tanah yang diperoleh dari masing-masing 

diameter setelah kering. 

 
Perhitungan : 

Mp

Ma  
w

 

.............................................................................................4 

w1

Bb  
BKM

 

................................................................................... 5 

dx  
BKM

MTK 
u 

 

....................................................................................6 

Index DMR = (0.876 x  DMR) - 0.079 ..........................................7 

Keterangan : 
w  : Kadar air massa (g.g-1) 
Ma  : Massa air (g) 
Mp  : Massa padatan tanah (g) 
BKM : Berat kering mutlak (g) 
Bb  : Berat tanah basah (g) 
u  : DMR tiap ayakan (mm) 
MTK : Massa tanah kering oven pada masing-masing diameter 

ayakan (g) 
d  : Rerata diameter pada masing-masing ayakan (mm)  

3.5.3  Kadar Air Lapangan 

a) Alat 

 

Ring sampel atau kantong plastik 

 

Timbangan (ketelitian sampai 0.1 g) 

 

Kaleng timbang 

 

Oven atau hot plate 

b) Cara kerja 

 

Mengambil sampel tanah di lapangan kemudian dikering udarakan. 



  
Menimbang massa tanah mula-mula sebelum dioven/ dikeringkan. 

 
Mengeringkannya dalam oven pada suhu 105 0 c selama 24 jam atau di 

atas hot plate sampai kering. 

 

Menimbang massa tanah setelah dioven/ dikeringkan. 

 

Perhitungan :  

Mp

Ma  
w

 

.......................................................................................8  

dimana : 
w : Kadar air massa (g.g-1) 
Ma : Massa air (g) 
Mp : Massa padatan tanah (g)  

3.6   Pembuatan Peta Sederhana 

Tahap-tahap dalam pembuatan peta sederhana dengan SIG adalah sebagai 

berikut: 

 

  Menyediakan data 

Menyediakan data atau peta merupakan langkah pertama yang perlu diambil. 

Peta ini dapat berupa peta tanah, rupa bumi, land use dan sebagainya. 

 

  Membuat data digital 

Peta yang telah disediakan akan dikonversi menjadi data digital. Model data 

yang akan digunakan adalah model Raster. Model ini mudah dibuat dan 

dapat digunakan untuk memahami teknik-teknik yang digunakan oleh 

program SIG yang telah ada.    



  
  Membuat struktur data 

Data berupa pixel dengan harga koordinat diperoleh lalu disimpan ke dalam 

bentuk digital dan membutuhkan struktur data. Struktur data ini dibuat 

dengan menggunakan paket program basis data. 

 

  Manipulasi data 

Data yang telah tersimpan tersebut dapat dimanipulasi sehingga pemakai 

dapat memperoleh informasi baru dan dengan ini kita dapat manganalisis 

informasi yang disajikan. Manipulasi ini dapat dilakukan dengan 

memberikan perintah-perintah dasar yang dimiliki oleh paket program. 

Setelah itu kita dapat menampilkan dua, tiga atau lebih peta yang telah kita 

simpan serta legenda peta.  



  

Gambar 6. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian    

     Mulai 

 

Survei Lahan   Studi Pustaka 

          Data Penunjang: 
   Peta Tempat Penelitian 

Pengambilan Sampel Tanah 

 

Pengujian Laboratorium 

Pengukuran Infiltrasi di lapangan 

  Analisa dan Kesimpulan 

    Selesai 

Perhitungan Laju 
Infiltrasi (fc) 

Pendigitan pada GPS 

Peta digital 



 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   

4.1    Deskripsi Wilayah 

Sub DAS Sayang secara geografis terletak pada 112°22'09'' BT dan 

07°50'34'' LS. Sungai Sayang adalah salah satu anak sungai dari Sungai Candi 

kidul yang merupakan Sub DAS dari DAS Brantas. Wilayahnya, secara 

administratif terletak di wilayah Kabupaten Malang dan seluruh wilayahnya 

terletak di Kecamatan Ngantang. Sub DAS Sayang bentang lahannya dicirikan 

oleh dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan yang terjal. Sub DAS 

Sayang merupakan salah satu Sub DAS sungai Brantas yang terletak di daerah 

hulu DAS Brantas. Sub DAS Sayang bentang lahannya dicirikan oleh dataran 

tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan. Ketinggian lokasi berkisar antara 612,5 

m sampai dengan 1587,5 m dpl (diatas permukaan laut).  

Daerah penelitian dapat ditempuh dari Kota Malang dengan jalur Malang-

Batu-Pujon-Ngantang sejauh kurang lebih 30 km dari pusat Kota Malang dengan 

menggunakan kendaraan umum. Jalur ini cukup mudah dijangkau karena 

merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota 

Jombang. 

Secara administrasi wilayah Sub DAS Sayang berbatasan dengan : 

 

Sebelah Utara : Desa Waturejo dan Desa Jombok 

 

Sebelah selatan: Desa Sumber Agung 

 

Sebelah Barat : Desa Kaumrejo  

 

Sebelah Timur : Gunung Kukusan dan Gunung Drowati 



 
4.1.1 Iklim 

Wilayah Sub DAS Sayang dicirikan oleh kondisi dataran tinggi dengan 

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

terjadi mulai pertengahan November hingga akhir Maret, musim kemarau mulai 

awal Juni hingga akhir September. Pada periode April-Juni dan Oktober-

November adalah periode peralihan. 

Periode Desember hingga Maret, penyinaran matahari sangat sedikit yang 

mengakibatkan tumbuhan mengalami kebanyakan air serta gangguan hama dan 

penyakit. Sedangkan periode Juli hingga September, persediaan air tanah menjadi 

sangat terbatas dan bahkan terjadi defisit sehingga sering menimbulkan kagagalan 

panen. Sub DAS Sayang dipengaruhi oleh 3 stasiun pengamat hujan yaitu Stasiun 

Ngantang, Stasiun Kedungrejo dan Stasiun Jombok.  

4.1.2 Tanah 

Sub DAS Sayang memiliki 4 ordo tanah yaitu tanah Andisol, tanah 

Mollisol, tanah Alfisol dan tanah Inceptisol. Tanah Inceptisol dicirikan epipedon 

kambik di dalam 100 cm dari permukaan tanah namun tidak memenuhi kriteria 

ordo tanah Mollisols walaupun memiliki epipedon mollik dan kurang memenuhi 

kriteria ordo tanah Andisols. Tanah Mollisol dicirikan terdapat epipedon mollik 

dan kejenuhan basa dengan NH4OAc lebih dari 50% pada keseluruhan horison 

pada kedalaman 180 cm. Tanah Alfisol dicirikan kejenuhan basa dengan NH4OAc 

lebih dari 35% tetapi tidak memenuhi kriteria sifat Molik dan memiliki sifat fragik 

dengan penyelaputan liat pada permukaan ped. Tanah Andisol dicirikan epipedon 

histik atau suatu lapisan diatas kontak densik, litik atau paralitik atau suatu lapisan 



 
diantara kedalaman 40 cm dan 50 cm dari permukaan tanah mineral atau dari 

batas atas lapisan organik yang mempunyai sifat-sifat tanah andik, mempunyai 

kondisi akuik pada sebagaian waktu pada tahun-tahun normal, konsentrasi redoks 

sebesar 2 persen atau lebih, value warna lembab 4 atau lebih dan 50 persen atau 

lebih kroma 2, mengandung cukup besi fero aktif. 

Seri tanah adalah kelompok tanah yang mempunyai sifat profil yang sama, 

sifat dan pekembangannya atau sama bahan induknya. Pada Sub DAS Sayang 

terdapat 4 seri tanah yaitu Seri Kaumrejo, Seri Jombok, Seri Ngebrong dan Seri 

Selorejo. Selain itu Sub DAS Sayang juga memiliki 2 asosiasi tanah yaitu 

Assosiasi Ngantang dan Assosiasi Sereng tlogo. Asosiasi tanah merupakan unit 

yang komplek yang mempunyai pola tertentu dan mempunyai dua atau lebih unit 

tanah yang berbeda. Pada Sub DAS Sayang terdapat juga 1 (satu) seri tanah yang 

merupakan asosiasi tanah yang komplek, memiliki pola yang ruwet, mempunyai 

lebih dari dua unit tanah yang berbeda dan sulit diidentifikasi batasnya yaitu tanah 

Slip and landslide surface. 

Sistem klasifikasi pada penelitian ini berdasarkan sistem USDA Soil 

Taxonomy tahun 1999 dengan rincian seperti ditunjukkan pada Tabel 4:             



 
Tabel 4. Klasifikasi Tanah Sub DAS Sayang Ngantang Malang 2009  

Kode 
tanah

 
Taksa 

Ordo Sub Ordo

 
Group Sub Group

 
Famili Seri 

N Andisols Udands Hapludands

 

Typic 
Hapludands

 

Isothermic Ngebrong

 

J Mollisols Udolls Hapludolls 
Andic 

Hapludolls 
Fine Clayey, 

Isohyperthermic

 

Jombok 

S Alfisols Udalfs Hapludalfs 
Anthraquic 
Hapludalfs 

Clayey, 
Isohyperthermic

 

Selorejo 

K Inceptisols

 

Udepts Eutrudepts 
Andic 

Eutrudepts 
Isohyperthermic

 

Kaumrejo

 

NA 
Mollisols Udolls Hapludolls 

Fluventic 
Hapludolls 

Fine Loamy, 
Isohyperthermic

 

Jabon 

Mollisols Udolls Argiudolls 
Typic 

Argiudolls 
Clayey, 

Isohyperthermic

 

Ngantang

 

ST 
Inceptisols

 

Udepts Eutrudepts 
Typic 

Eutrudepts 
Isohyperthermic

 

Kali 
Sereng 

Inceptisols

 

Udepts Eutrudepts 
Fluventic 

Eutrudepts 
Fine Loamy, 

Isohyperthermic

 

Kali 
Tlogo 

SS - - - - - 
Slip and 

Landslide 
Surface 

 

Tabel 4 menunjukkan taksonomi dari beberapa seri tanah yang ada di Sub 

DAS Sayang Ngantang berdasarkan USDA Soil Taxonomy tahun 1999. Adapun 

deskripsi tentang masing-masing taksa ditunjukkan pada Lampiran 2. 

Deskripsi masing-masing seri tanah disajikan berikut ini untuk melihat 

secara detail dari tiap-tiap seri tanah yang terdapat pada Sub DAS Sayang: 

 

Assoasiasi Ngantang 

Sebuah asosiasi tanah dengan luas 40.898 Ha dan memiliki drainase yang 

baik, sangat dalam dan berwarna gelap. Terbentuk dari bahan yang kaya 

material berasal dari abu vulkanik dan ditemukan pada dataran 

intervolkanik yang rendah. Sekitar 60% dari tanah asosiasi merupakan 



 
bagian dari seri Ngantang dengan liat berlempung pada topsoil dan liat 

pada subsoil. Tanah sisanya yaitu seri Jabon dengan lempung liat berpasir 

pada topsoil dan lempung berliat pada subsoil. 

 

Seri Kaumrejo 

Seri Kaumrejo merupakan tanah dengan luas 50.537 Ha dan memiliki 

drainase yang baik, sangat dalam dan tanah berlempung yang baik dari 

kaki lereng colluvial dan kaki bukit di area ngantang. Tanah terbentuk dari 

bahan dasar yang kaya colluvial dari sedimen volkanik. Tanah umumnya 

berwarna coklat tua, topsoilnya lempung liat berpasir  lempung berliat 

berwarna coklat tua kekuningan. Banyak tanah Kaumrejo yang berkerikil 

pada subsoil dan mempunyai profil yang dalam. 

 

Assosiasi Sereng tlogo 

Merupakan asosiasi dari abu volkanik yang liat dari lembah lahar yang 

kering. Sekitar 50% dari asosiasi adalah tanah yang dalam dan berlapis-

lapis serta cukup mempunyai drainase yang baik, 50% lainnya merupakan 

tanah yang dangkal, berbatu dan mempunyai drainase yang cepat. 

Sebagian kecil tanahnya termasuk tanah dangkal atau tanah colluvial yang 

cukup dalam. Asosiasi Sereng tlogo memiliki luas 114.532 Ha. 

 

Seri Jombok 

Tanah Seri Jombok dengan luas 311.058 Ha memiliki drainase yang baik, 

sangat dalam dari lereng bukit yang tajam kelerengannya. Tanah terbentuk 

dari abu vulkanik yang terkumpul kembali secara lokal atau tercampur 

karena pengaruh cuaca. Secara tipikal, seri Jombok mempunyai ciri-ciri 



 
yaitu permeabel dan profil porous yang liat, coklat tua pada topsoil dan 

lempung berliat, coklat tua kekuningan pada subsoil dan umumnya dengan 

jumlah kerikil batu apung yang sedikit atau lapisan batu apung yang tipis. 

 

Seri Ngebrong 

Seri Ngebrong dengan luas 603.216 Ha merupakan tanah yang dalam dan 

mengandung abu vulkanik muda yang sangat dalam dari lereng bukit dan 

gunung yang tajam. Secara tipikal, tanah Ngebrong mempunyai drainase 

yang baik, permeabel, porous dan profilnya liat dengan agak kehitaman, 

kaya humus, topsoil yang lembut, dan subsoil berwarna coklat tua 

kekuningan. Sebagian besar tanah mempunyai kerikil batu apung pada 

subsoil dan sebagian lagi merupakan lapisan berkerikil apung. Tanah 

Ngebrong terbentuk dari bahan dasar yang kaya kandungan abu vulkanik 

dan mengandung persediaan nutrisi kationik dalam jumlah besar. 

 

Slip and landslide surface 

Seri tanah ini memiliki luas 175.842 Ha yang terdiri dari beragam tipe 

tanah dari permukaan tanah longsor dan berparut, mengandung sebagian 

besar massa dari material tanah, batuan andhestic yang terpengaruhi oleh 

cuaca, batuan kasar dan material rapuh lainnya yang longsor terus 

menerus. Material bergerak turun karena pengaruh hujan dan gravitasi. 

Seri ini ditemukan pada lereng teratas dari gunung dan bukit yang sangat 

tajam kemiringannya. Pergerakan massa secara keseluruhan adalah 

natural. Tanah ini adalah tanah yang komplek dan sangat dangkal, berbatu 



 
dan pembentukan tanah regosol dan non tanah. Seri tanah ini belum 

pernah dipelajari secara detail. 

 
Seri Selorejo 

Seri Selorejo memiliki luas 87.478 Ha yang merupakan bagian dari tanah 

padi di sekitar Danau Selorejo. Tanah ini tidak sempurna atau mempunyai 

drainase yang sedikit/ kurang, profilnya dalam, terbentuk dalam lempung 

liat berpasir ke material volkanik berliat. Topsoilnya  membentuk embung, 

berwarna gelap dan mempunyai tekstur lempung liat berpasir. Subsoilnya 

padat, liat, berwarna gelap dengan pola yang reguler (Proyek Kali Konto, 

1984). 

4.1.3  Penutupan Lahan 

Penutupan lahan di Sub DAS Sayang bervariasi, mulai dari hutan 

produksi, kebun campuran, sawah irigasi, semak belukar, pemukiman dan tegalan. 

Akan tetapi yang paling mendominasi adalah hutan produksi yaitu sebesar 58,382 

% dari luas DAS yang terdiri dari hutan alam dan hutan produksi (tanaman pinus). 

Penggunaan Lahan di Sub DAS Sayang berdasarkan peta penggunaan 

lahan (land use) 2003 dari Bakosurtanal Sub DAS Sayang dengan luas total 

1209,598 Ha dapat dilihat pada Tabel 5 dan pada Gambar 7.      



               

Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan di Sub DAS Sayang  

Tabel 5. Tata Guna Lahan di Sub DAS Sayang 

No.

 

Tata Guna Lahan 
Luas 

Ha % 
1 Hutan Produksi 706,184 58,382 
2 Pemukiman 17,438 1,442 
3 Kebun Campuran 125,190 10,350 
4 Sawah Irigasi 170,002 14,054 
5 Semak Belukar 91,981 7,604 
6 Tegalan 98,803 8,168 

 

Total 1209,598 100 
     Sumber : Diolah dari Peta Penggunaan Lahan  Sub DAS Sayang (2009)   

4.2   Uji Homogenitas Data Hasil Pengukuran Infiltrasi 

Data infiltrasi diperoleh dari pengukuran di lapangan dengan 

menggunakan double ring infiltrometer, dimana data infiltrasi yang didapat ini 

dari 7 (tujuh) seri tanah yang didasarkan pada taksonomi tanah menurut USDA 



 
soil taksonomi tahun 1999 yaitu Seri Jombok (J), Seri Kaumrejo (K), Assosiasi 

Ngantang (NA), Assosiasi Sereng tlogo (ST), Seri Selorejo (S), Seri Ngebrong 

(N) dan Slip and landslide surface (SS). Untuk data pengukuran dan perhitungan 

infiltrasi disajikan pada Lampiran 3-10.  

Analisa Rancangan Acak Kelompok (RAK) merupakan rancangan 

percobaan yang digunakan pada kondisi tempat yang tidak homogen. Sebagian 

besar percobaan-percobaan yang dilaksanakan di lapangan atau di lahan pertanian 

menggunakan rancangan lingkungan dalam bentuk RAK. Bila kita menghadapi 

kondisi tempat percobaan tidak homogen, maka dipakai prinsip pengawasan 

setempat (local control), artinya tempat percobaan harus dikelompokkan menjadi 

bagian-bagian yang relatif homogen. Pada bagian yang sudah dianggap homogen 

inilah kita dapat melakukan pengujian (Sastrosupadi,2000). 

Tabel 6. Laju Infiltrasi Dasar pada Berbagai Seri Tanah di Sub DAS Sayang 

Tanah Rata-rata 
Notasi atas 

BNT0.05   
Notasi atas 

BNT0.01

  

Seri Selorejo 0.14 a a 
Seri Kaumrejo 0.38 a a 
Seri Ngebrong 0.91 a a 
Assosiasi Ngantang 1.08 a a 
Seri Jombok 1.45 a a 
Assosiasi Sereng tlogo 3.7 bc bc 
Slip and landslide surface 4.65 c c 

BNT 5% 1.45 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tanah Seri Selorejo, Seri Kaumrejo, Seri 

Ngebrong, Assosiasi Ngantang dan Seri Jombok tidak berbeda nyata pada taraf 

5% dan 1% tapi berbeda sangat nyata dengan tanah Assosiasi Sereng tlogo dan 

Slip and landslide surface. Sedangkan tanah Assosiasi Sereng tlogo berbeda nyata 

dengan tanah Slip and landslide surface pada taraf 5% dan 1%. Hal tersebut dapat 



 
dipengaruhi oleh kadar air awal, pengolahan tanah, kepadatan tanah dan vegetasi 

pada masing-masing jenis tanah. 

Tabel 7. Kapasitas Infiltrasi pada Berbagai Seri Tanah di Sub DAS Sayang 

Tanah Rata-rata 
Notasi atas 

BNT0.05   
Notasi atas 

BNT0.01

  

Seri Selorejo 0.04 a a 
Seri Kaumrejo 0.22 ab a 
Seri Jombok

 

0.25

 

b

 

a

 

Seri Ngebrong 0.29 b ab 
Slip and landslide surface 0.34 b b 
Assosiasi Sereng tlogo 0.35 b b 
Assosiasi Ngantang 0.38 b b 

BNT 5% 0.21 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tanah Seri Jombok, Seri Ngebrong, Slip and 

landslide surface, Assosiasi Sereng tlogo dan Seri Ngantang  tidak berbeda nyata 

pada taraf 5% tapi berbeda nyata dengan tanah Seri Kaumrejo dan berbeda sangat 

nyata dengan tanah Seri Selorejo pada taraf 5%. Sedangkan tanah Seri Selorejo 

berbeda nyata dengan tanah Seri Kaumrejo pada taraf 5%. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh tekstur tanah, struktur tanah, porositas dan bahan organik. 

Perhitungan analisa rancangan acak kelompok laju infiltrasi dasar dan kapasitas 

infiltrasi pada berbagai seri tanah di Sub DAS Sayang dapat dilihat pada 

Lampiran 11.  

4.3 Kadar Air Lapangan pada Berbagai Seri Tanah di Sub DAS Sayang  

Laju infiltrasi terbesar terjadi pada kandungan air awal yang sangat 

rendah, semakin tinggi kadar air hingga keadaan jenuh air laju infiltrasi menurun 

dan konstan. Ketika air jatuh pada tanah kering, permukaan atas dari tanah 

tersebut menjadi basah, sedang bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan 



 
demikian terdapat perbedaan yang besar dari gaya kapiler antara permukaan atas 

tanah dengan yang ada di bawahnya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka 

terjadi gaya kapiler yang bekerja bersama-sama dengan gaya berat, sehingga air 

bergerak ke bawah (infiltrasi) dengan cepat (Arsyad, 1989).  

Tingginya kadar air tanah akan diikuti laju infiltrasi yang lama karena 

kandungan air yang ada didalam tanah sudah tinggi sehingga pada suatu waktu 

tanah tidak akan mampu memasukkan air lagi sehingga laju infiltrasi konstannya 

akan semakin lama. Bilamana semua ruangan pori tanah terisi air, maka dikatakan 

tanah itu jenuh. Dalam keadaan biasa, keadaan jenuh tidak dapat berlangsung 

lama karena sebagian air akan segera mengalir ke bawah akibat gaya gravitasi. 

Aliran air ke bawah ini suatu saat akan berhenti dan pada saat itu tanah dikatakan 

berada dalam keadaan kapasitas lapang. 

Hasil analisa laboratorium fisika tanah menunjukkan nilai kadar air 

lapangan pada masing-masing seri tanah ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kadar Air Lapangan, Laju Infilrasi Dasar dan Kapasitas Infiltrasi 
pada beberapa Seri Tanah di Sub DAS Sayang  

Tanah 
Kadar Air 
Lapangan 

 

(g.g-1) 

Laju Infiltrasi 
Dasar 

(cm/menit) 

Kapasitas 
Infiltrasi 

(cm/menit)

 

Assosiasi Ngantang 0.36 1.38 0.38 
Seri Kaumrejo 0.45 0.38 0.22 
Assosiasi Sereng tlogo 0.36 3.7 0.35 
Seri Jombok 0.47 1.45 0.25 
Seri Ngebrong 0.46 0.91 0.29 
Slip and landslide surface 0.48 4.65 0.34 
Seri Selorejo 0.46 0.14 0.04 

      Sumber: hasil pengukuran 

Tanah Assosiasi Ngantang dan Assosiasi Sereng tlogo  mempunyai kadar 

air terendah daripada seri tanah lainnya dikarenakan pada saat pengukuran 



 
infiltrasi dilakukan, kondisi tanah dalam keadaan kering. Rendahnya kadar air 

awal pada dua seri tersebut disebabkan karena intensitas hujan pada saat 

pengukuran infiltrasi relatif rendah sehingga tanah pada lapisan atas (top soil) 

dalam kondisi kering akibat evaporasi. Selain itu penggunaan lahan juga sangat 

mempengaruhi kadar air awal dari tiap-tiap seri tanah, dimana pada tanah 

Assosiasi Ngantang dan Assosiasi Sereng tlogo penggunaan lahannya adalah 

rumput tapi masih berumur muda sehingga akar dari rumput tersebut belum dapat 

mengikat air dan tanah masih didominasi oleh pori mikro. Menurut Rawls et all., 

(1993) dalam Anonim (2007), peningkatan infiltrasi ini disebabkan oleh  

peningkatan bukaan akar dan perlindungan daun-daunan dewasa yang melindungi  

tanah dari pemadatan oleh air hujan. 

Menurut Singh (1992) dalam Anonim (2007), tanah kering menciptakan 

potensial kapilaritas yang kuat  pada pori-pori ukuran kapiler antara butiran-

butiran tanah. Daya tarik kapiler yang kuat ini awalnya mendesak sebuah 

kekuatan yang beraksi untuk menambah kekuatan gravitasi.  Tenaga kapiler 

tersebut tepat di bawah permukaan tanah yang kering. Kekuatan tenaga kapiler 

berbanding terbalik dengan ukuran bukaan pori; kekuatannya kecil untuk bukaan 

pori yang besar dan besar untuk bukaan pori yang kecil. 

Potensial kapiler terpenuhi dan cenderung untuk menahan air yang melalui 

bukaan ukuran kapiler dan menurunkan laju infiltrasi ketika permukaan tanah 

menjadi jenuh dengan air. Jadi kebasahan tanah menciptakan resistensi untuk 

infiltrasi. Resistensi untuk infiltrasi tertinggi untuk bukaan pori jenuh yang  kecil 

dan kecil untuk bukaan pori yang besar. Banyak tanah mengandung kandungan 



 
mineral liat seperti ilit dan monmorilonit (bentonit) yang mengembang/ 

membengkak ketika basah. Pembengkakan liat ini mengurangi kapasitas tanah itu 

untuk menginfiltrasikan air karena terjadinya penyumbatan bukaan pori.  

4.4   Struktur Tanah pada Berbagai Seri Tanah di Sub DAS Sayang  

Struktur tanah adalah susunan geometrik dan kerangka dari partikel, atau 

butiran mineral, dan gaya antar partikel yang mungkin bekerja padanya. Struktur 

tanah antara lain meliputi gradasi, susunan partikel, angka pori, bahan perekat dan 

gaya elektris yang berhubungan dengan itu. Struktur adalah suatu sifat yang 

menghasilkan respon terhadap perubahan eksternal di dalam lingkungan (Bowles, 

1991). 

Menurut Lee (1988), pukulan tetesan hujan cenderung merusak struktur 

permukaan tanah dan bahan-bahan yang halus dari permukaan dapat tercuci ke 

dalam rongga-rongga tanah, menyumbat pori-pori selama periode curah hujan 

yang tinggi (atau evaporasi dan transpirasi rendah), ruang pori tanah terisi oleh air 

dan infiltrasi tidak dapat melebihi laju aliran bawah permukaan (perkolasi). 

Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan hasil nilai struktur tanah 

pada masing-masing seri tanah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9.      



 
Tabel 9. Struktur Tanah, Laju Infilrasi Dasar dan Kapasitas Infiltrasi pada 

beberapa Seri Tanah di Sub DAS Sayang  

Tanah 
Struktur 
Tanah 
(mm) 

Laju Infiltrasi 
Dasar 

(cm/menit) 

Kapasitas 
Infiltrasi 

(cm/menit)

 

Assosiasi Ngantang 3.22 1.38 0.38 
Seri Kaumrejo 4.04 0.38 0.22 
Assosiasi Sereng tlogo 2.24 3.7 0.35 
Seri Jombok 1.94 1.45 0.25 
Seri Ngebrong 3.15 0.91 0.29 
Slip and landslide surface 0.90 4.65 0.34 
Seri Selorejo 2.68 0.14 0.04 

        Sumber: hasil pengukuran 

Tabel 9 menunjukkan bahwa untuk nilai struktur tanah tertinggi diperoleh 

pada tanah Seri Kaumrejo sedangkan untuk nilai struktur tanah terendah diperoleh 

pada jenis tanah Slip and lanslide surface. Laju infiltrasi pada tanah yang porous 

lebih tinggi dibandingkan dengan laju infiltrasi pada lapisan tanah yang tidak 

porous. Laju infiltrasi tertinggi diperoleh pada tanah Slip and landslide surface 

dengan nilai 4.65 cm/menit dan terendah diperoleh pada tanah Seri Selorejo 

dengan nilai 0.14 cm/menit. Kapasitas infiltrasi tertinggi diperoleh pada tanah 

Assosiasi Ngantang dengan nilai 0.38 cm/menit dan terendah diperoleh pada tanah 

Seri Selorejo dengan nilai 0.04 cm/menit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

distribusi ukuran pori antara kedua jenis lapisan tanah itu. Berkaitan dengan ruang  

pori tanah, yaitu ruang yang ditempati oleh air dan udara, terdapat dua parameter 

yaitu jumlah ruang pori dan ukuran pori.  

Jumlah ruang pori ditentukan oleh tersusunnya butiran padat. Jika butiran 

padat ini berhimpitan seperti halnya lapisan bawah yang kompak atau pasir, maka 

jumlah ruang porinya sedikit. Tapi bila partikel tanah tersusun secara sarang, 

seperti pada tanah yang bertekstur sedang, maka jumlah ruang pori untuk tiap unit 



 
isinya banyak. Sedangkan ukuran pori berkaitan dengan besarnya ruang pori. 

Secara umum dikenal dua macam besarnya pori dalam tanah yaitu pori makro dan 

pori mikro. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang tegas, pori makro 

menstimulasi pergerakan udara dan air, sedangkan pori mikro menghambat 

pergerakan udara, dan air hanya dibatasi pada pergerakan kapiler saja. Jadi, pada 

tanah berpasir,  walaupun jumlah ruang porinya sedikit, pergerakan udara dan air 

sangat cepat disebabkan oleh dominasi pori makro. Sedangkan tanah bertekstur 

halus melambatkan pergerakan udara dan air karena didominasi oleh pori mikro, 

walaupun dijumpai jumlah ruang pori yang banyak (Soepardi 1979). 

Partikel halus yang mengisi pori-pori dan membentuk kerak adalah dari 

partikel halus yang diterbangkan ke udara secara terus menerus oleh angin dan 

diendapkan di permukaan tanah (Singh 1992) dalam Anonim (2007). Ketika 

hujan turun pada tanah yang tertutup oleh partikel halus ini, mereka terbawa ke 

sela-sela ruangan antar butiran tanah. Kondisi ini mengakibatkan halangan 

terhadap bukaan pori, sehingga membentuk kerak dan mengurangi laju infiltrasi. 

Rawls et all., (1993) dalam Anonim (2007), menjelaskan bahwa tanah 

yang diolah terbuka memiliki infiltrasi lebih tinggi dari tanah yang berkerak pada 

awalnya, namun bagaimanapun laju infiltrasi pada kondisi tetap (steady state) 

mendekati laju infiltrasi pada kondisi tetap pada tanah yang berkerak  karena pada 

saat itu kerak sedang terbentuk. Sedangkan tanah yang tertutup rumput memiliki 

laju infiltrasi yang lebih tinggi dari tanah berkerak karena rumput melindungi 

tanah dari pembentukan kerak.  



 
4.5   Tekstur Tanah pada Berbagai Seri Tanah di Sub DAS Sayang  

Tekstur tanah juga salah satu faktor yang mempengaruhi laju infltrasi. 

Jenis tanah berpasir umumnya cenderung mempunyai laju infiltrasi yang tinggi, 

sebaliknya tanah liat cenderung mempunyai laju infiltrasi rendah. Tekstur tanah 

adalah perbandingan antara kandungan partikel-partikel tanah primer berupa 

fraksi liat, debu dan pasir dalam suatu massa tanah. Dengan diketahuinya kelas 

tekstur tanah maka sifat-sifat fisik lainnya dapat diketahui seperti porositas, daya 

tahan terhadap air, ketersediaan air, mudah tidaknya diolah, laju kecepatan 

infiltrasi, konsistensi juga kandungan unsur hara yang tersedia dan menentukan 

kebutuhan air (Syarief, 1986). Menurut Santoso (1994), tekstur tanah juga 

menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan infiltrasi, permeabilitas tanah 

dan kemampuan pengikatan air oleh tanah. 

Menurut Arsyad (1989), laju infiltrasi ditentukan terutama oleh ukuran dan 

susunan pori-pori besar tersebut.  Pori-pori ini dinamai porositas aerasi karena 

mempunyai diameter yang cukup besar (sama dengan dan lebih besar dari 0,06 

milimeter) yang memungkinkan air keluar dengan cepat sehingga tanah beraerasi 

baik. Pori-pori tersebut juga memungkinkan udara keluar dari tanah sehingga air 

dapat masuk. Tipe tanah adalah berkaitan dengan tekstur dominan dari tanah yang 

bersangkutan.  Istilah umum yang sering digunakan adalah tanah berpasir, tanah 

berlempung, dan tanah berliat. Soepardi (1979) mengemukakan padanan istilah 

umum yang sering dipakai untuk melukiskan tekstur tanah sehubungan dengan 

kelas tekstur tanah Sistem Klasifikasi Departemen Pertanian Amerika Serikat.  



 
Tabel 10. Padanan nama biasa, tekstur dan kelas tekstur tanah 

Istilah Umum 
Nama Kelas Tekstur Tanah 

Nama Biasa Tekstur 

Tanah Berpasir Kasar 
Berpasir 
Pasir Berlempung 

Tanah Berlempung 

Agak Kasar 
Lempung Berpasir 
Lempung Berpasir Halus 

Sedang 

Lempung Berpasir Sangat Halus 
Lempung 
Lempung Berdebu 
Debu 

Agak Halus 
Lempung Berliat 
Lempung Liat Berpasir 
Lempung Liat Berdebu 

Tanah Berliat Halus 
Liat Berpasir 
Liat Berdebu 
Liat 

Sumber : Soepardi (1979)  

Tabel 11. Hubungan Laju Infiltrasi dengan Tekstur Tanah 

Tekstur Tanah 
Laju Infiltrasi 

(mm/ jam) 
Keterangan 

Pasir berlempung 
Lempung 

Lempung berdebu 
Lempung berliat 

Liat 

25-50 
12.5-25 
7.5-15 
0.5-2.5 

<0.5 

Sangat cepat 
Cepat 

Sedang 
Lambat 

Sangat lambat 
Sumber: Lee, 1988 

Hasil analisa laboratorium mengenai nilai prosentase fraksi pasir, liat dan 

debu (tekstur tanah) pada beberapa seri tanah disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Tekstur Tanah pada Beberapa Seri Tanah 

Tanah 
Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas 

Assosiasi Ngantang 51 27 22 Lempung Liat Berpasir 
Seri Kaumrejo 37 43 20 Lempung 
Assosiasi Sereng tlogo 51 40 9 Lempung 
Seri Jombok 42 10 48 Liat Berpasir 
Seri Ngebrong 49 25 26 Lempung Liat Berpasir 
Slip and landslide surface 74 9 17 Pasir Berlempung 
Seri Selorejo 25 38 37 Lempung Berliat 



 
Sumber: Hasil Uji Sampel Tanah 

Tabel 12 menunjukkan bahwa laju infiltrasi berdasarkan tekstur tanah di 

daerah Sub DAS Sayang Ngantang tergolong lambat, sedang, cepat dan sangat 

cepat. Hal ini dapat dilihat dari kelas tekstur pada masing-masing seri tanah 

dibandingkan dengan hasil pengukuran laju infiltrasi. Tanah Seri Selorejo 

tergolong lambat; Assosiasi Ngantang, Seri Jombok dan Seri Ngebrong tergolong 

sedang; Seri Kaumrejo dan Assosiasi Sereng tlogo tergolong cepat; dan Slip and 

landslide surface tergolong sangat cepat. 

Pengaruh tekstur tanah terhadap infiltrasi muncul sebagai akibat dari 

perbedaan gaya matriks yang muncul pada tanah yang memiliki ukuran partikel 

yang berbeda. Tanah yang bertekstur halus memiliki kemampuan menahan air 

yang tinggi sehingga daya hantar air rendah. Sebaliknya tanah bertekstur kasar 

memiliki kemampuan menahan air rendah dan daya hantar air tinggi sehingga 

kemampuan infiltrasinya tinggi (Soepardi, 1983).  

4.6. Analisa Hasil Pengukuran Infiltrasi di Lapangan 

4.6.1. Laju Infiltrasi Dasar 

Laju infiltrasi suatu tanah dan keragamannya terhadap waktu tergantung 

pada kadar air awal, tekanan, tekstur tanah, struktur tanah, unsur organik dan 

keseragaman dari profil tanah. Laju infiltrasi awal umumnya lebih tinggi dan akan 

cenderung menurun dan mencapai konstan dengan bertambahnya waktu 

pengamatan. Laju infiltrasi awalnya  tinggi karena tanah pada awalnya cukup 

kering, kemudian cenderung turun secara bertahap dan mencapai laju yang tetap 

(infiltrasi konstan). Menurunnya laju infiltrasi ini disebabkan berkurangnya 



 
hisapan matrik tanah, dikarenakan semakin dalamnya profil tanah yang basah 

akibat terjadinya infiltrasi, yang pada akhirnya hanya tarikan gravitasi saja yang 

menyebabkan air bergerak ke bawah. Dengan berjalannya waktu mendekati tak 

hingga tarikan gravitasi akan mencapai konduktivitas yang maksimum atau jenuh. 

Pengamatan dan pengukuran laju infiltrasi dilakukan pada beberapa seri 

tanah menunjukkan nilai yang bervariasi, pengukuran laju infiltrasi dilakukan 3 

kali ulangan pada setiap seri tanahnya. Pada Tabel 13 disajikan nilai laju infiltrasi 

pada masing-masing seri tanah. 

Tabel 13. Laju Infiltrasi Dasar Hasil Pengukuran di Lapang 

Tanah 
Laju Infiltrasi Dasar 

(cm/menit) 
Assosiasi Ngantang 1.08 
Seri Kaumrejo 0.38 
Assosiasi Sereng tlogo 3.7 
Seri Jombok 1.45 
Seri Ngebrong 0.91 
Slip and landslide surface 4.65 
Seri Selorejo 0.14 

   

Sumber: hasil pengukuran 

Hasil pengukuran laju infiltrasi seperti pada Tabel 13 menunjukkan bahwa 

laju infiltrasi tertinggi diperoleh pada tanah slip and landslide surface, hal ini 

dapat diketahui dari singkatnya waktu yang dibutuhkan pada tanah ini untuk 

mencapai laju infiltrasi yang maksimum. Sedangkan pada tanah Seri Selorejo 

memiliki laju infiltrasi terendah dibandingkan dengan seri tanah lainnya.  

Tingginya nilai laju infiltrasi ini dipengaruhi oleh adanya faktor kadar air 

awal, pengolahan lahan dan vegetasi. Akibat terlindung oleh vegetasi akan 

cenderung menaikkan laju infiltrasinya, ini disebabkan oleh sistem akar yang 

menembus ke dalam tanah dan transpirasi tumbuhan mengambil air dari dalam 



 
tanah sehingga memberikan ruang bagi proses infiltrasi berikutnya. Pengaruh 

tanaman di atas permukaan tanah berfungsi menghambat aliran air di permukaan 

sehingga laju infiltrasinya lebih tinggi, dan berfungsi untuk menggemburkan 

struktur tanah dengan adanya sistem perakaran. Sehingga semakin banyak 

penutupan tanamannya, maka laju infiltrasi cenderung lebih tinggi. 

Rendahnya kadar air pada lahan kosong, secara visual dapat diketahui dari 

permukaan tanah yang kering sehingga menimbulkan rekahan-rekahan pada 

permukaan tanah. Rekahan-rekahan tanah akibat kekeringan menaikkan laju 

infiltrasi pada permulaan hujan. Sebaliknya udara yang terperangkap diantara 

butir-butir tanah dapat menurunkan daya infiltrasi (Soemarto, 1986). 

4.6.2. Kapasitas Infiltrasi  

Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum dari suatu jenis tanah 

pada kondisi tertentu. Kapasitas infiltrasi terjadi karena penurunan daya infiltrasi 

tanah terutama yang disebabkan oleh penurunan yang nyata pada matriks tanah 

yang merupakan salah satu unsur penyusun gaya yang menarik air ke dalam tanah. 

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas infiltrasi yaitu jenis tanah, 

vegetasi, penggunaan lahan dan kadar air. Adapun nilai kapasitas infiltrasi pada 

masing-masing seri tanah dapat dilihat pada Tabel 14.      



 
Tabel 14. Kapasitas Infiltrasi Hasil Pengukuran di Lapang 

Tanah 
Kapasitas Infiltrasi 

(cm/menit) 
Assosiasi Ngantang 0.38 
Seri Kaumrejo 0.22 
Assosiasi Sereng tlogo 0.35 
Seri Jombok 0.25 
Seri Ngebrong 0.29 
Slip and landslide surface 0.34 
Seri Selorejo 0.04 

   

Sumber: hasil pengukuran 

Hasil pengukuran kapasitas infiltrasi pada Tabel 14 menunjukkan bahwa 

nilai kapasitas tertinggi diperoleh pada tanah Seri Kaumrejo sedangkan nilai 

kapasitas infiltrasi terendah diperoleh pada tanah Seri Selorejo. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, lapisan tanah, tipe tanah, kadar air 

tanah, penutupan lahan, mikroorganisme, pengolahan lahan dan penggunaan 

lahan.  

4.6.3. Laju Infiltrasi pada Masing-masing Seri Tanah 

Laju infiltrasi pada tiap-tiap tanah di Sub DAS Sayang bervariasi atau 

berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari nilai laju infiltrasi yang diperoleh dan 

kurva infiltrasi yang dihasilkan. Meskipun demikian ada beberapa seri tanah yang 

mempunyai kesamaan dan hanya terdapat sedikit perbedaan. Hal tersebut 

dikarenakan ada beberapa seri tanah yang masih tergolong dalam satu jenis ordo 

tanah yang sama sehingga masih mempunyai kesamaan sifat fisik. Untuk lebih 

detailnya tentang kurva laju infiltrasi pada masing-masing seri tanah dapat dilihat 

pada Gambar 8 sampai dengan Gambar 14.   



         

Gambar 8. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Assosiasi Ngantang 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 8 menunjukkan pola infiltrasi dari tanah 

Assosiasi Ngantang dan diperoleh persamaan y = -0,2448Ln(x)+1,0629 dengan  

R2 = 0.7903.         

Gambar 9. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Seri Kaumrejo 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 9 menunjukkan pola infiltrasi dari tanah 

Seri Kaumrejo dan diperoleh persamaan y = -0,0525Ln(x)+0,3722 dengan          

R2 = 0.6541. 



         

Gambar 10. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Assosiasi Sereng Tlogo 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 10 menunjukkan pola infiltrasi dari 

tanah Assosiasi Sereng tlogo dan diperoleh persamaan y = -0,7581Ln(x)+2,699 

dengan R2 = 0.6764.         

Gambar 11. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Seri Jombok 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 11 menunjukkan pola infiltrasi dari 

tanah Seri Jombok dan diperoleh persamaan y = -0,5656Ln(x)+1,6103 dengan    

R2 = 0.9109. 



         

Gambar 12. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Seri Ngebrong 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 12 menunjukkan pola infiltrasi dari 

tanah Seri Ngebrong dan diperoleh persamaan y = -0,206Ln(x)+0,9389 dengan  

R2 = 0.8324.         

Gambar 13. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Slip and Landslide Surface 



 
Kurva laju infiltrasi pada Gambar 13 menunjukkan pola infiltrasi dari 

tanah Slip and landslide surface dan diperoleh persamaan y = -1,4812Ln(x)+4,663 

dengan R2 = 0.9091.         

Gambar 14. Kurva Laju Infiltrasi Tanah Seri Selorejo 

Kurva laju infiltrasi pada Gambar 14 menunjukkan pola infiltrasi dari 

tanah Seri Selorejo dan diperoleh persamaan y = -0,0451Ln(x)+0,1583 dengan   

R2 = 0.8578.  

4.7. Pola Infiltrasi pada Beberapa Seri Tanah 

Berdasarkan hasil pengukuran laju infiltrasi dapat diketahui pola infiltrasi 

dari beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang yang diperoleh dengan 

menggabungkan kurva dari masing-masing seri tanah sehingga dihasilkan 

kumpulan kurva pola infiltrasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.    



         

Gambar 15. Pola Infiltrasi pada Beberapa Seri Tanah 

Gambar 15 menunjukkan pola infiltrasi pada beberapa seri tanah yang 

diperoleh dengan regresi logaritmik sehingga diperoleh persamaan pada masing-

masing seri tanah. Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa pada tanah 

Assosiasi Ngantang diperoleh persamaan y = -0,2448Ln(x)+1,0629; tanah Seri 

Kaumrejo diperoleh persamaan y = -0,0525Ln(x)+0,3722; tanah Assosiasi Sereng 

tlogo diperoleh persamaan y = -0,7581Ln(x)+2,699; tanah Seri Jombok diperoleh 

persamaan y = -0,5656Ln(x)+1,6103; tanah Seri Ngebrong diperoleh persamaan  

y = -0,206Ln(x)+0,9389; tanah Slip and landslide surface diperoleh persamaan    

y = -1,4812Ln(x)+4,663; dan tanah Seri Selorejo diperoleh persamaan                  

y = -0,0451Ln(x)+0,1583.     



 
4.8. Pemetaan Pola Infiltrasi pada Beberapa Seri Tanah di Sub DAS Sayang 

Pemetaan pola infiltrasi dilakukan dengan mendigit titik pengukuran 

infiltrasi pada tiap-tiap seri tanah dengan menggunakan GPS kemudian ditransfer 

(dikirim) ke GIS untuk dilakukan pengolahan peta.   

Peta pola infiltrasi memberikan informasi tentang pola infiltrasi dari 

masing-masing seri tanah yang berbeda dan juga mencakup tekstur tanah, struktur 

tanah dan kadar air lapangan serta juga laju infiltrasi dasar dan kapasitas infiltrasi. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan hasil pengolahan peta dengan GIS pada 

Gambar 16 pemetaan pola infiltrasi dari beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang 

beserta legenda/ keterangan.          

Gambar 16. Peta Pola Infiltrasi pada Beberapa Seri Tanah    



 
V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laju infiltrasi dasar tanah Assosiasi Ngantang sebesar 1.08 cm/menit, 

tanah  Seri Kaumrejo  0.38 cm/menit, tanah Assosiasi Sereng tlogo 3.7 

cm/menit, tanah Seri Jombok 1.45 cm/menit, tanah Seri Ngebrong 0.91 

cm/menit, tanah Slip and landslide surface 4.65 cm/menit dan 0.14 

cm/menit untuk tanah Seri Selorejo. Laju infiltrasi dasar tanah Seri 

Selorejo, Seri Kaumrejo, Seri Ngebrong, Assosiasi Ngantang dan Seri 

Jombok tidak berbeda nyata tapi berbeda sangat nyata dengan jenis tanah 

Assosiasi Sereng tlogo dan tanah Slip and landslide surface. 

2. Kapasitas infiltrasi tanah Assosiasi Ngantang sebesar 0.38 cm/menit, tanah 

Seri Kaumrejo 0.22 cm/menit, tanah Assosiasi Sereng tlogo 0.35 

cm/menit, tanah Seri Jombok 0.25 cm/menit, tanah Seri Ngebrong 0.29 

cm/menit, tanah Slip and landslide surface 0.34 cm/menit dan tanah Seri 

Selorejo 0.04 cm/menit. Kapasitas infiltrasi tanah Seri Jombok, Seri 

Ngebrong, Slip and landslide surface, Assosiasi Sereng tlogo dan Seri 

Ngantang tidak berbeda nyata tapi berbeda nyata dengan tanah Seri 

Kaumrejo dan berbeda sangat nyata dengan tanah Seri Selorejo. 

3. Pola infiltrasi beberapa seri tanah di Sub DAS Sayang meliputi tanah 

Assosiasi Ngantang memiliki persamaan y = - 0,2448Ln(x)+1,0629; tanah 

Seri Kaumrejo memiliki persamaan  y = -0,0525Ln(x)+0,3722; tanah 



 
Assosiasi Sereng tlogo memiliki persamaan y = -0,7581Ln(x)+2,699; 

tanah Seri Jombok memiliki persamaan y = -0,5656Ln(x)+1,6103; tanah 

Seri Ngebrong memiliki persamaan y = -0,206Ln(x)+0,9389; tanah Slip 

and landslide surface memiliki persamaan y = -1,4812Ln(x)+4,663; dan 

tanah Seri Selorejo memiliki persamaan y = -0,0451Ln(x)+0,1583.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapang, maka beberapa saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian lebih lanjut disarankan pengukuran laju infiltrasi dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti penggunaan lahan, 

kedalaman top soil, ataupun sifat-sifat fisik tanah (tekstur, struktur, 

porositas, dsb) dengan memanfaatkan spasial analisis dari SIG. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dua metode 

infiltrasi atau lebih dan membandingkannya untuk mengetahui nantinya 

metode infiltrasi mana yang bisa digunakan untuk menduga laju infiltrasi 

di lapang.        
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