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RINGKASAN

Penjarahan hutan atau penebangan liar di kawasan hutan akhir-akhir ini makin 
marak terjadi dan tidak terkendali.  Kawasan ini sebagian besar terjadi pada wilayah 
tangkapan air pada daerah aliran sungai (DAS), khususnya untuk tanaman pinus. Peran 
hutan terhadap pengendalian daur air dimulai dari peran tajuk menyimpan air sebagai 
air intersepsi. Burhanudin (2008) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) tipe bentuk aliran 
yang jatuh di atas kanopi pohon yaitu : 1. Intersepsi; 2. Aliran batang; 3. Air yang jatuh 
melalui  sela  kanopi  langsung  ke  tanah.  Intersepsi  merupakan  air  hujan  yang  yang 
tertahan di dedaunan kanopi pohon, sedangkan aliran batang adalah air yang mengalir 
melalui batang dan masuk ke tanah. Dari ketiga tipe bentuk aliran di atas kanopi pohon 
tersebut, tentu dapat diketahui betapa besar peranan kanopi hutan di wilayah tangkapan 
air. 

Infiltrasi, intersepsi, dan storage merupakan bentuk-bentuk simpanan air hujan 
dalam  kawasan  DAS.  Ketidakseimbangan  ini  menyebabkan  ratio  antara  debit 
(limpasan hujan) maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim 
kemarau menjadi sangat besar. Salah satu cara untuk mengetahui simpanan air hujan 
ini dapat dilakukan dengan mencari pola intersepsi berbagai curah hujan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara waktu kejadian hujan terhadap intersepsi 
pada tanaman pinus dan mengetahui pola intersepsi pada tanaman pinus pada berbagai 
tingkat curah hujan.

Pengambilan data 30 kejadian hujan ini meliputi pengambilan data curah hujan, 
lolos tajuk,  dan aliran batang di tiga titik pengamatan.  Alat  utama yang digunakan 
adalah penakar curah hujan manual serta gelas ukur. Pengukuran dilakukan setiap 5 
menit kejadian hujan. 

Kategori  hujan  yang  terjadi  selama  pengamatan  adalah  hujan  normal  (1 
kejadian),  hujan lebat  (9  kejadian)  dan hujan sangat  lebat  (20 kejadian).  Intersepsi 
tertinggi  terjadi  pada  saat  awal  terjadinya  hujan  dan  berangsur  turun  mendekati 
konstan, dengan nilai intersepsi bervariasi antara 0,03 – 4,31 mm. 

Semakin  besarnya  curah hujan,  lolos  tajuk akan semakin  besar,  begitu  pula 
dengan intersepsinya, namun aliran batang tidak lebih dari 0,5 % total hujan. Intersepsi 
terkecil  terjadi  pada  hujan  dengan  intensitas  yang  tinggi.  Persentase  intersepsi 
kumulatif  semakin  menurun  dengan  bertambahnya  waktu,  dengan  koefisien 
determinasi yang bervariasi yaitu antara 0,645-0,990 menggunakan regresi berpangkat 
y=bXa.

Kata Kunci: Curah Hujan, Intersepsi, Pinus



LIDYA MEGA SARI WIJAYA. NIM: 0511020042 – 102.  The Interception  to 
Pine  Tree  (Pinus  merkusii Jungh.  et de  Vries)  at  SubDAS  Sayang,  District 
Malang.  Advisor I:  Ir.  J.  Bambang Rahadi W.,  MS Advisor II:  Evi  Kurniati, 
STP., MT

SUMMARY

The  barren  forest  or  wild  felling  in  the  forest  region  recently  increasingly 
occurs and uncontrolled. This region mostly occurs in the water supply area of river 
flow area (DAS), especially for pine trees. The role of forest to the water cycle control 
is  started  of  the  crown’s  role  for  saving  the  water  as  the  water  interception. 
Burhanuddin (2008) points  out that  there  are 3 (three) types  of flow from that  fall 
above the tree canopy, that is: 1. Interception; 2. Stem flow; 3. Water that fall through 
the canopy directly to the ground. The interception is rain water held out on the tree 
canopy leaves,  while stem flow is water that flow through the stem and fall  to the 
ground. From the three types of flow form on the tree canopy, exactly it can be known 
of how big the role of forest canopy in the region of water supply area. 

The infiltration, interception, and storage are the kinds of rainwater storage in 
the DAS area. This imbalance causes the ratio between the maximum debit (overflow 
rain) in the rain season and minimum debit in the dry season become so high. One of 
the ways to know the rainwater storage can be done by seeking the interception pattern 
of various fall of rain. The research aims to know the relation between the times of rain 
occurrence  toward  the  interception  to  the  pine  trees  and  to  know the  interception 
pattern to the pine trees of various fall of rain degree.

This data collection of 30 occurrence include the data collection of the fall of 
rain, pass through the crown, and stem flow in three points of observation. The main 
equipment  that  used  is  manual  fall  of  rain  measurer  also  measuring  glass.  The 
measurement is done every 5 minutes of rain occurrence.

The  rains  categories  occur  along  the  observation  are  normal  rain  (1 
occurrence), hard rain (9 occurrences) and very hard rain (20 occurrences). The highest 
interception  happens  at  the beginning of  the rain  and decrease slowly approaching 
constant, with the varied interception value between 0,03 – 4,31 mm.

The  more  the  fall  of  rain,  the  bigger  pass  through  crown,  as  well  as  the 
interception,  but  the  stem flow is  no more  than  0,5 % of  rain  total.  The  smallest 
interception  occurs  in  the  rain  with  high  intensity.  The  cumulative  interception 
percentage  decreases  with  the  increasing  time,  with  the  varying  determination 
coefficient between 0,645 – 0,990 using the square regression y = bXa.

Keywords: Fall of Rain, Interception, Pine Tree
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjarahan hutan atau penebangan liar di kawasan hutan akhir-akhir ini makin 

marak terjadi dan tidak terkendali.  Kawasan ini sebagian besar terjadi pada wilayah 

tangkapan air  pada daerah aliran sungai  (DAS).  Akibat  dari  kejadian ini  tidak saja 

hilangnya  suatu kawasan hutan yang tadinya  dapat  mendukung kehidupan manusia 

dalam  berbagai  aspek  misalnya  kebutuhan  akan  air,  oksigen,  keindahan  (wisata), 

penghasilan (hasil hutan non kayu dan kayu), penyerapan carbon (carbon sink), pangan 

dan obat-obatan akan tetapi juga berpengaruh pada hidrologi yaitu berupa penurunan 

intersepsi.

Peran  hutan  terhadap  pengendalian  daur  air  dimulai  dari  peran  tajuk 

menyimpan  air  sebagai  air  intersepsi.  Sampai  saat  ini  intersepsi  belum  dianggap 

sebagai faktor penting dalam daur hidrologi. Bagi daerah yang hujannya rendah dan 

kebutuhan  air  dipenuhi  dengan konsep  water  harvest  maka  para  pengelola  Daerah 

Aliran Sungai (DAS) harus tetap memperhitungkan besarnya intersepsi karena jumlah 

air  yang hilang  sebagai  air  intersepsi  dapat  mengurangi  jumlah  air  yang masuk ke 

suatu  kawasan  dan  akhirnya  mempengaruhi  neraca  air  regional.  Dengan  demikian 

pemeliharaan  hutan  yang  berupa  penjarangan  sangat  penting  dilaksanakan  sesuai 

frekuensi yang telah ditetapkan.

Burhanudin  (2008)  menjelaskan  bahwa ada 3 (tiga)  tipe  bentuk  aliran  yang 

jatuh di atas kanopi pohon yaitu : 1) Intersepsi; 2. Aliran batang (stem flow); 3. Air 

yang jatuh melalui sela kanopi (troughfall) langsung ke tanah. Intersepsi merupakan air 



hujan yang yang tertahan di dedaunan kanopi pohon, sedangkan aliran batang adalah 

air yang mengalir melalui batang dan masuk ke tanah. Dari ketiga tipe bentuk aliran di 

atas kanopi pohon tersebut, tentu dapat diketahui betapa besar peranan kanopi hutan di 

wilayah  tangkapan air.  Kondisi  sebuah hutan  yang tidak  dilengkapi  dengan kanopi 

yang sehat akan menghilangkan fungsi keseimbangan alam karena ketika musim hujan 

atau kemarau, kelimpahan dan krisis sumberdaya air akan menjadi petaka.

 Hutan Pinus di Indonesia sebagai salah satu hutan tanaman yang memiliki nilai 

ekonomi   strategis  dan persebarannya  yang cukup luas  saat  ini  diandalkan  sebagai 

penghasil  produk hasil   hutan non kayu  melalui  produksi  getahnya.  Nilai  ekonomi 

hutan  Pinus  dianggap  masih  rendah  apabila  hanya  dihitung  dari  nilai  getah  dan 

kayunya  saja,  sudah saatnya  dilakukan  upaya  penghitungan  manfaat  hutan  sebagai 

penyedia  jasa  lingkungan  yang  diharapkan  mampu  memberikan  nilai  lebih  tinggi 

dengan mengetahui berbagai kemampuannya dalam menjaga kesetimbangan hidrologi.

Kondisi hidrologi suatu kawasan DAS dikatakan tidak seimbang, jika limpasan 

hujan  akibat  suatu  kejadian  hujan  lebih  besar  daripada  air  yang  disimpan  dalam 

kawasan DAS. Infiltrasi, intersepsi, dan  storage merupakan bentuk-bentuk simpanan 

air hujan dalam kawasan DAS. Ketidakseimbangan ini menyebabkan rasio antara debit 

(limpasan hujan) maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim 

kemarau menjadi sangat besar. Salah satu cara untuk mengetahui simpanan air hujan 

ini dapat dilakukan dengan mencari pola intersepsi berbagai curah hujan.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antara waktu hujan dengan besar intersepsi 

pada tanaman pinus?

2. Bagaimanakah pola intersepsi yang terbentuk pada tanaman pinus?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan antara waktu kejadian hujan terhadap intersepsi 

pada tanaman pinus.

2. Mengetahui pola intersepsi pada tanaman pinus pada berbagai tingkat 

curah hujan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat  yang diharapkan dari  penelitian ini  adalah mengetahui  karakteristik 

pohon pinus dan intersepsi yang terjadi sebagai salah satu komponen hidrologi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  intersepsi  yang  dibahas  adalah 

intersepsi berbagai curah hujan pada tajuk, daun dan pada batang.



1.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Semakin  lama  kejadian  hujan,  intersepsi  semakin  berkurang  dan 

mendekati konstan.

2. Semakin tinggi tingkat curah hujan, semakin kecil intersepsi.



II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Siklus Hidrologi

Daur atau siklus hidrologi  adalah gerakan air  laut  ke udara,  yang kemudian 

jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya 

mengalir ke laut kembali. Daur hidrologi dapat dijelaskan sebagai: air laut menguap 

karena adanya radiasi matahari, dan awan yang terjadi oleh uap air bergerak di atas 

daratan,  berhubung  didesak  oleh  angin.  Presipitasi  terjadi  karena  adanya  tabrakan 

antara butir-butir uap air akibat desakan angin, dapat berbentuk hujan atau salju yang 

jatuh  ke  tanah  yang  membentuk  limpasan  (runoff)  yang  mengalir  kembali  ke  laut 

(Soemarto, 1987). 

Asdak (2004) menyatakan bahwa dalam daur hidrologi, masukan berupa curah 

hujan akan didistribusikan melalui beberapa cara, yaitu air lolos (throughfall), aliran 

batang (stemflow), dan air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian 

terbagi menjadi air larian, evaporasi dan air infiltrasi. Gabungan evaporasi uap air hasil 

proses transpirasi dan intersepsi dinamakan evapotranspirasi, sedangkan air larian dan 

air infiltrasi akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran (discharge). 

Perjalanan menuju  bumi  beberapa presipitasi  dapat  berevaporasi  kembali  ke 

atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai 

tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam 

tiga cara yang berbeda (Anonim, 2001):

• Evaporasi/transpirasi - Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, 

dan  sebagainya.  Kemudian  akan  menguap  ke  angkasa  (atmosfer)  dan 



kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) itu akan 

menjadi  bintik-bintik  air  yang  selanjutnya  akan turun (precipitation)  dalam 

bentuk hujan, salju, es. 

• Infiltrasi/perkolasi  ke  dalam  tanah  -  Air  bergerak  ke  dalam  tanah  melalui 

celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat 

bergerak  akibat  aksi  kapiler  atau  air  dapat  bergerak  secara  vertikal  atau 

horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali 

sistem air permukaan. 

• Air Permukaan - Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran 

utama dan danau, makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka 

aliran  permukaan  semakin  besar.  Aliran  permukaan  tanah  dapat  dilihat 

biasanya  pada  daerah  urban.  Sungai-sungai  bergabung  satu  sama  lain  dan 

membentuk sungai  utama yang membawa seluruh air  permukaan di  sekitar 

daerah aliran sungai menuju laut. 



Gambar 1. Siklus Hidrologi(Sosrodarsono, 2003)

2.2 Penutupan Lahan oleh Tanaman

Intersepsi  secara  tidak  langsung  juga  berpengaruh  terhadap  limpasan 

permukaan  dan  infiltrasi  air  dalam  tanah.  Kekurangan  tanaman  tidak  hanya 

mengakibatkan jumlah air hujan yang mencapai permukaan tanah tinggi, tetapi juga 

energi kinetik dan kapasitasnya untuk melepaskan dan memindahkan material tanah 

juga tinggi (Brant, 1988).

Tutupan  lahan oleh pohon (tutupan pohon) dengan segala  bentuknya  dapat 

mempengaruhi  aliran  air.  Tutupan  pohon  tersebut  dapat  berupa  hutan  alami,  atau 

sebagai  permudaan alam (natural  regeneration),  pohon yang dibudidayakan,  pohon 

sebagai  tanaman  pagar  atau  pohon  monokultur  (misalnya  hutan  tanaman  industri). 

Pengaruh tutupan pohon terhadap aliran air adalah dalam bentuk (Van Noordwijk,  et  

al., 2004):

• Intersepsi air hujan. Selama kejadian hujan, tajuk pohon dapat mengintersepsi 

dan menyimpan sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (waterfilm) 



pada permukaan daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami evaporasi 

sebelum jatuh ke tanah. Banyaknya air yang dapat diintersepsi dan dievaporasi 

tergantung pada indeks  luas daun (LAI),  karakteristik  permukaan daun, dan 

karakteristik hujan. Intersepsi merupakan komponen penting jika jumlah curah 

hujan rendah,  tetapi  dapat  diabaikan  jika  curah  hujan tinggi.  Apabila  curah 

hujan  tinggi,  peran  intersepsi  pohon  penting  dalam  kaitannya  dengan 

pengurangan banjir.

• Daya pukul air hujan.  Vegetasi dan lapisan seresah melindungi permukaan 

tanah  dari  pukulan  langsung  tetesan  air  hujan  yang  dapat  menghancurkan 

agregat tanah, sehingga terjadi pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan 

menyebabkan penyumbatan pori tanah makro sehingga menghambat infiltrasi 

air  tanah,  akibatnya  limpasan  permukaan  akan  meningkat.  Peran  lapisan 

seresah  dalam  melindungi  permukaan  tanah  sangat  dipengaruhi  oleh 

ketahanannya  terhadap  pelapukan,  seresah  berkualitas  tinggi  (mengandung 

hara,  terutama  N  tinggi)  akan  mudah  melapuk  sehingga  fungsi  penutupan 

permukaan tanah tidak bertahan lama.

• Infiltrasi  air. Proses  infiltrasi  tergantung  pada  struktur  tanah  pada  lapisan 

permukaan  dan  berbagai  lapisan  dalam  profil  tanah.  Struktur  tanah  juga 

dipengaruhi  oleh  aktivitas  biota  yang  sumber  energinya  tergantung  kepada 

bahan organik (seresah di permukaan, oksidasi organik oleh akar, dan akar-akar 

yang mati). Ketersediaan makanan bagi biota (terutama cacing tanah), penting 

untuk mengantisipasi  adanya proses peluruhan dan penyumbatan pori  makro 

tanah.



• Serapan  air.  Sepanjang  tahun  tanaman  menyerap  air  dari  berbagai  lapisan 

tanah untuk mendukung proses transpirasi pada permukaan daun. Faktor-faktor 

yang  mempengaruhi  jumlah  serapan air  oleh  pohon adalah  fenologi  pohon, 

distribusi akar dan respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia. 

Serapan air oleh pohon di antara kejadian hujan akan mempengaruhi jumlah air 

yang dapat disimpan dari kejadian hujan berikutnya, sehingga selanjutnya akan 

mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan. Serapan air pada musim 

kemarau, khususnya dari lapisan tanah bawah akan mempengaruhi jumlah air 

tersedia untuk ‘aliran lambat’ (slow flow).

• Drainase  lansekap.  Besarnya  drainase  suatu  lansekap  (bentang  lahan) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kekasaran permukaan tanah, relief 

permukaan tanah yang memungkinkan air  tinggal  di  permukaan tanah lebih 

lama  sehingga  mendorong  terjadinya  infiltrasi,  tipe  saluran  yang  terbentuk 

akibat aliran permukaan yang dapat memicu terjadinya ‘aliran cepat air tanah’ 

(quick flow).

Suatu  vegetasi  penutup  tanah  yang  baik  seperti  tutupan  vegetasi  tebal  atau 

rimba  yang  lebat  menghilangkan  pengaruh  hujan  dan  topografi   terhadap  erosi. 

Pengaruh  vegetasi  terhadap  aliran  permukaan  dan  erosi  dapat  dibagi  dalam empat 

bagian, yakni (1) intersepsi hujan oleh tajuk tanaman; (2) mengurangi kecepatan aliran 

permukaan dan kekuatan perusak air; (3) pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi 

yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif; (4) transpirasi yang  mengakibatkan 

kandungan air  tanah  berkurang.  Intersepsi  hujan oleh vegetasi  mempengaruhi  erosi 

melalui dua cara yaitu (a) mempengaruhi jumlah air yang sampai ke tanah sehingga 



dapat mengurangi aliran permukaan, dan (b) mempengaruhi kekuatan perusak butir-

butir hujan yang jatuh menimpa tanah. Jumlah hilangnya air dari tanah karena proses 

transpirasi  dipengaruhi  tingkat  kerapatan  tajuk  tanaman.  Tanah  terbuka,  tidak  ada 

tumbuhan penutup, merupakan mangsa mudah bagi erosi, seperti nampak pada lumpur 

yang terbawa oleh sungai  di  daerah-daerah berbukit  yang  terbuka tanpa tumbuhan, 

pada musim hujan (Anonim, 2008).

Menurut Christady (2006), tumbuh-tumbuhan sebagai penutup lahan memiliki 

beberapa fungsi antara lain :

1. Melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan

2. Mengurangi kecepatan aliran permukaan

3. Menahan partikel tanah tetap di tempat

4. Memelihara kapasitas tanah dalam menyerap air

Batang, ranting,  dan daun-daunan berperan menghalangi tumbukan air  hujan 

secara langsung ke permukaan tanah sehingga hancurnya agregat tanah.  Dari curah 

hujan sebesar 6,25 mm yang jatuh menimpa tumbuh-tumbuhan diperkirakan sebanyak 

5 mm atau sekitar 80% dapat terintersepsi sehingga tidak mencapai permukaan tanah, 

sedangkan untuk hujan sebesar 25 mm, intersepsi air hujan sebanyak 7,5 mm atau 30% 

(Christady, 2006). Dengan adanya tanaman penutup tanah, air hujan yang sampai di 

tanah  berupa  aliran  yang  melalui  batang-batang  tanaman  dan  tetesan  hujan  yang 

menerobos  di  sela-sela  tajuk dan  sebagian  akan tertinggal  pada  tanaman,  sehingga 

aliran permukaan yang terjadi akan berkurang (Sukandi, 1993).  



2.3 Intersepsi Air Hujan

Hujan terjadi  karena penguapan air,  terutama air  dari  permukaan laut,  yang 

naik ke atmosfer dan mendingin, kemudian menyuling dan jatuh sebagian di atas laut 

dan sebagian di atas daratan. Air hujan yang jatuh di atas daratan, sebagian meresap ke 

dalam tanah  (  infiltrasi),  sebagian  ditahan  tumbuh-tumbuhan  (intersepsi),  sebagian 

menguap kembali (evaporasi) dan sebagian menjadi lembab. Air hujan yang menguap, 

yang meresap ke dalam tanah, yang ditahan tumbuh-tumbuhan dan transpirasi tidak 

ikut menjadi aliran air di dalam sungai, dan disebut air hilang (Subarkah, 1980).

Menurut Pudjiharta (2001), air intersepsi adalah air hujan yang tidak lolos dan 

tertahan/tercegat oleh tajuk pohon. Air intersepsi ini akan hilang karena menguap dari 

permukaan tajuk karena itu air intersepsi dimasukkan dalam air hilang.

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

jatuh pada permukaan vegetasi,  tertahan beberapa saat,  kemudian diuapkan kembali 

(hilang) ke atmosfer atau diserap vegetasi yang bersangkutan. Proses intersepsi terjadi 

selama  berlangsungnya  curah  hujan  dan  setelah  hujan  berhenti  sampai  permukaan 

tajuk  menjadi  kering  kembali.  Berkurangnya  air  hujan  yang  sampai  di  permukaan 

tanah  oleh  adanya  proses  intersepsi  adalah  cukup  besar.  Dari  keseluruhan 

evapotranspirasi, besarnya intersepsi bervariasi antara 35 – 55 % (Asdak, 2004).

Hujan yang jatuh di atas tegakan pohon sebagian akan melekat pada tajuk daun 

maupun  batang,  bagian  ini  disebut  tampungan/simpanan  intersepsi  yang  akhirnya 

segera  menguap.  Besar  kecilnya  intersepsi  dipengaruhi  oleh  sifat  hujan  (terutama 

intensitas hujan dan lama hujan), kecepatan angin, jenis pohon (kerapatan tajuk dan 

bentuk tajuk). Intersepsi tidak hanya terjadi pada tajuk daun bagian atas saja, intersepsi 



juga terjadi  pada  seresah di  bawah pohon.  Intersepsi  akan  mengurangi  hujan  yang 

menjadi run off (Suryatmojo, 2006).

Selama  kejadian  hujan,  tajuk  pohon  dapat  mengintersepsi  dan  menyimpan 

sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (waterfilm) pada permukaan daun dan 

batang  yang  selanjutnya  akan  mengalami  evaporasi  sebelum  jatuh  ke  tanah. 

Banyaknya  air  yang dapat  diintersepsi  dan dievaporasi  tergantung pada indeks luas 

daun  (leaf  area  index),  karakteristik  permukaan  daun  dan  karakteristik  hujan. 

Intersepsi merupakan komponen penting jika jumlah curah hujan rendah, tetapi dapat 

diabaikan jika curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, peran intersepsi pohon 

penting dalam kaitannya dengan pengurangan banjir (Muchtar, 2006).

Kanopi  berfungsi  menahan  laju  butiran  air  hujan  dan  mengurangi  tenaga 

kinetik  butiran air  dan pelepasan  partikel  tanah sehingga pukulan butiran  air  dapat 

dikurangi. Air yang masuk di sela-sela kanopi (interception) sebagian akan kembali ke 

atmosfer  akibat  evaporasi.  Fungsi  perlindungan permukaan  tanah terhadap  pukulan 

butir  air  hujan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  erosi  yang  terjadi  di 

Indonesia  penyebab  utamanya  adalah  air  hujan.  Semakin  rapat  penutupannya  akan 

semakin  kecil  resiko  hancurnya  agregat  tanah  oleh  pukulan  butiran  air  hujan 

(Subagyono dkk., 2003).

Hujan yang jatuh pada suatu daerah tangkapan yang bervegetasi pertama akan 

menyebabkan proses intersepsi sampai mencapai nilai intersepsi potensial. Apabila laju 

hujan  masih  lebih  kecil  dari  laju  intersepsi  maka  air  hujan  tidak  akan  mencapai 

permukaan tanah, sedangkan untuk kondisi sebaliknya maka air hujan akan mencapai 

permukaan tanah.  Selanjutnya  akan mengalami proses infiltrasi.  Laju infiltrasi  akan 



menurun  secara  eksponensial  dengan bertambahnya  kelengasan  tanah.  Curah  hujan 

yang  melebihi  laju  infiltrasi  dan  intersepsi  akan  menyebabkan  akumulasi  air  di 

permukaan depresi dan bila akumulasi air melebihi kapasitas tampungan permukaan 

depresi maka akan terjadi aliran limpasan (Halik, 2004).

Hujan yang jatuh di atas tajuk ada sebagian yang dapat jatuh langsung di lantai 

atau melalui sela-sela tajuk, bagian hujan ini disebut throughfall. Simpanan intersepsi 

ada batasnya,  kelebihannya akan segera tetes sebagai  crown drip.  Steamflow adalah 

aliran air hujan yang lewat batang (Lee, 1988).

Menurut  Seyhan  (1990),  tentu  sulit  untuk  meramalkan  besarnya  komponen 

kehilangan intersepsi secara teliti dalam persamaan neraca air tanpa pengukuran yang 

banyak. Namun, beberapa pengertian umum dapat diberikan sebagai berikut:

• Persentase  intersepsi  adalah  lebih  besar  untuk  hujan-hujan  dengan  jumlah 

presipitasi  yang kecil,  yang berkisar dari  100% hingga sekitar  25% sebagai 

rata-rata kebanyakan pohon 

• Aliran batang merupakan persentase presipitasi yang relatif kecil dari total. Ini 

beragam sebagai rata-rata antara 1 hingga 5% dan adalah 0 untuk hujan-hujan 

kecil. Namun, persentase ini mungkin naik hingga di atas 35%. 

• Kehilangan intersepsi mungkin besar pada kawasan-kawasan dengan evaporasi 

yang tinggi dan biasanya  rendah pada kawasan-kawasan dimana kehilangan 

tersebut dikompensasikan oleh halimun.

• Jumlah salju yang diintersepsikan olah hutan-hutan konifer beragam antara 13 

hingga 27%.



2.4 Lolos Tajuk

Lolos  tajuk  langsung  dimulai  dengan  permulaan  hujan,  namun  penetesan 

ditangguhkan tatkala kapasitas cadangan tajuk sudah terpenuhi, demikian juga setelah 

hujan selesai lolos tajuk berlangsung terus, ketika angin dan gaya berat memecahkan 

kelebihan penyimpanan atau ketika salju yang ditahan oleh tajuk mulai melebur (Lee, 

1988). Pudjiharta (2001) menambahkan bahwa air hujan yang jatuh pada daerah yang 

tertutup hutan maka air  tersebut akan jatuh pada tajuk, kemudian air yang diterima 

tajuk tersebut menetes/menerobos tajuk dan sampai ke tanah disebut sebagai air lolos.

Penutupan tajuk dari jenis pohon yang mempunyai arsitektur tajuk berat/lebat 

akan mengintersepsi air hujan lebih besar dibandingkan dengan pohon yang arsitektur 

tajuknya ringan. Air yang terintersepsi tersebut akan hilang menguap dari permukaan 

vegetasi  bersama-sama  dengan  air  yang  menguap  dari  mulut  daun  (stomata)  dan 

kutikula yang menguapkan sisa air yang tidak dipergunakan dalam proses fotosintesis 

(Chow, 1964).

Menurut  Agustina  (1999),  lolosan tajuk merupakan bagian  dari  curah hujan 

yang jatuh ke permukaan tanah setelah ditahan oleh tajuk vegetasi.   Arsyad (1989), 

mengemukakan lolosan tajuk adalah air hujan yang setelah tertahan oleh daun atau 

cabang pohon kemudian jatuh ke permukaan tanah.

2.5 Aliran Batang

Menurut Lee (1988) aliran batang lebih besar untuk pohon beech dan pohon-

pohon  muda  yang  mempunyai  kulit  lebih  rata,  pohon  hickory yang  berkulit  kasar 

hampir selalu berada pada bawah dan harga-harga untuk sebagian besar spesies lainnya 



antara 1 dan 5 %. Bentuk letak dan tinggi relatif pohon sehubungan dengan pepohonan 

sekitarnya telah dipandang sebagai faktor tambahan dan aliran biasanya lebih besar 

selama musim dorman pada tegakan-tegakan kayu keras. 

Bagian air hujan yang sampai di permukaan tajuk yang tidak menetes sebagai 

air  lolos  dan  tidak  tertahan  oleh  tajuk  tetapi  mengalir  melalui  cabang  dan  batang 

disebut aliran batang. Aliran batang tersebut juga mencapai tanah (Pudjiharta, 2001).

Batang  tanaman   juga  menjadi  penahan  erosi  air  hujan  dengan  cara 

merembeskan  aliran  air  dari  tajuk  melewati  batang  (stemflow)  menuju  permukaan 

tanah sehingga energi kinetiknya jauh berkurang. Batang juga berfungsi memecah dan 

menahan laju aliran permukaan. Jika energi kinetik aliran permukaan berkurang, maka 

daya angkut materialnya juga berkurang dan tanah mempunyai kesempatan yang relatif 

tinggi untuk meresapkan air. Beberapa jenis tanaman yang ditanam dengan jarak rapat, 

batangnya mampu membentuk pagar sehingga memecah aliran  permukaan.  Partikel 

tanah yang ikut bersama aliran air permukaan akan mengendap di bawah batang dan 

lama-kelamaan akan membentuk bidang penahan aliran permukaan yang lebih stabil 

(Subagyono dkk., 2003).

Arsyad (1989),  mengemukakan aliran  batang adalah  air  jatuh di  permukaan 

daun, cabang, dan batang kemudian mengalir melalui batang ke bawah. Aliran batang 

dipengaruhi oleh jenis pohon, kulit batang, sudut percabangan dan kerapatan cabang. 

Batang berkulit halus/licin akan cepat mengalirkan air, dan cabang bersudut runcing 

akan membantu aliran batang



2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intersepsi

Pengaruh yang nyata dari vegetasi terhadap air hujan yang diterima oleh tanah 

adalah adanya intersepsi air hujan oleh tajuk. Intersepsi tajuk dipengaruhi oleh umur 

tegakan dan jenis tegakan serta frekuensi curah hujan. Adanya intersepsi oleh tajuk ini 

menyebabkan pembasahan tanah oleh hujan tidak merata,  transpirasi  terhambat  dan 

memperkecil pengambilan air dari tanah oleh vegetasi. Air intersepsi lebih cepat dari 

air transpirasi (Pudjiharta, 2001).

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  intersepsi  dapat  dikelompokkan 

menjadi dua yaitu (Asdak, 2004):

1. Vegetasi

• Luas vegetasi hidup dan mati

Semakin luas atau rapat tajuk vegetasi semakin banyak air hujan yang dapat 

ditahan sementara untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer.

• Bentuk dan ketebalan daun

• Cabang vegetasi

Semakin tua,  luas dan kerapatan tajuk kebanyakan vegetasi  semakin besar. 

Jumlah  percabangan  pohon  juga  semakin  banyak.  Oleh  kombinasi  kedua 

faktor tersebut menyebabkan jumlah air hujan yang dapat ditahan sementara 

oleh  vegetasi  tersebut  menjadi  semakin  besar  sehingga  kesempatan  untuk 

terjadi penguapan juga menjadi besar.

2. Iklim

• Jumlah dan jarak lama waktu antara satu hujan dengan hujan berikutnya

• Intensitas hujan



Intersepsi umumnya besar pada hujan  tidak lebat. Sejalan denagn bertambah 

besarnya curah hujan, maka jumlah air terintersepsi menjadi semakin kecil.

• Kecepatan angin

• Beda suhu antara permukaan tajuk dan suhu atmosfer

2.7 Pengukuran Intersepsi

Pengukuran intersepsi dilakukan dengan menempatkan sebuah atau beberapa 

buah alat penakar hujan di atas tanah di bawah tumbuh-tumbuhan dan membandingkan 

hasilnya dengan alat penakar hujan yang ada di tempat terbuka (Subarkah, 1980).

Menurut  Asdak  (2004)  pengukuran  besarnya  intersepsi  pada  skala  tajuk 

vegetasi  dapat  dilakukan  melalui  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  neraca  volume 

(volume balance approach) dan pendekatan neraca energi (energy balance approach). 

Cara pendekatan yang pertama adalah cara tradisional yang paling umum dilakukan 

yaitu dengan mengukur curah hujan, aliran batang, dan air lolos. Intersepsi adalah beda 

antara besarnya curah hujan total dan curah hujan bersih (aliran batang + air lolos). 

Cara  yang  kedua  adalah  perhitungan  besarnya  intersepsi  dengan  memanfaatkan 

persamaan  matematis  dengan  memasukkan  parameter-parameter  meteorologi  dan 

struktur tajuk serta tegakan yang diperoleh dari pengukuran di lapangan. Persamaan 

yang umum digunakan adalah persamaan Pennman.

Lolosan tajuk (throughfall) dihitung dengan memasang penakar hujan di bawah 

tajuk tanaman kelapa sawit dalam tiga model, yaitu berupa penampung besi, corong, 

dan  talang.  Aliran  batang  (stemflow)  diukur  dengan  menampung  air  hujan  yang 

mengalir pada bagian ujung bawahnya yang ditanam di tanah. Lolosan tajuk dan aliran 



batang  diukur  setiap  pagi  hari  setelah  turun  hujan  sehari  sebelumnya.  Pengukuran 

lolosan tajuk dan aliran batang dilakukan pada tiga tanaman contoh pada setiap micro 

catchment di  dalam setiap blok penelitian  atau sembilan  set  stasiun pengamatan di 

seluruh lokasi penelitian (Mutilaksono dkk., 2006).

Cara pengukuran dan perhitungan besarnya intersepsi yang terjadi dalam suatu 

plot percobaan (Asdak, 2004):

Ic = Pg – (Tf + Sf)

dengan:

Ic = intersepsi tajuk (mm)

Pg = curah hujan (mm)

Tf  = air lolos, yaitu air hujan yang lolos lewat tajuk (mm)

 Sf = aliran batang (mm)

Intersepsi total (I) = Ic + Il

Il = intersepsi seresah; jumlah air hujan yang sampai di lantai hutan = Tf + Sf

Curah hujan bersih (Pn) = Tf + Sf - Il

Menurut Lumowa (1998), intersepsi total hujan merupakan penjumlahan dari 

penyimpanan atau penahanan air oleh tanaman pada akhir hujan dengan penguapan 

permukaan tanaman yang basah selama hujan:

I  =  S  +  Ret

dengan:

I  = Intersepsi total

S = Penyimpanan/penahanan air oleh tanaman

R = Perbandingan luas permukaan penguapan terhadap proyeksi tajuk 



e  =  Kecepatan evaporasi per menit

t   =  Lama hujan (menit)

berdasarkan persamaan di atas, intersepsi hujan akan bertambah dengan meningkatnya 

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

tajuk.

Dibandingkan dengan kehilangan air  karena evaporasi,  kehilangan intersepsi 

adalah kecil dan sering diabaikan. Namun, secara kuantitatif besarnya intersepsi tajuk 

juga dapat dinyatakan dalam persamaan (Ward, 1975):

I = H – Hl – Ab 

dengan:

I = intersepsi

H = hujan pada tanah terbuka

Hl = hujan lolos tajuk

Ab = aliran batang

2.8 Pinus

Tusam atau pinus adalah sebutan bagi sekelompok tumbuhan yang semuanya 

tergabung dalam marga  Pinus. Di Indonesia penyebutan tusam atau pinus biasanya 

ditujukan  pada  tusanm  Sumatera  (Pinus  merkusii Jungh.  et deVries).  Tusam 

kebanyakan bersifat berumah satu (monoecious), yaitu dalam satu tumbuhan terdapat 

organ jantan dan betina namun terpisah, meskipun beberapa spesies bersifat setengah 

berumah  dua  (sub-dioecious).  Penampakan  tusam  dan  klasifikasi  ilmiahnya 

diperlihatkan pada Gambar 2 (Anonim, 2008).



Botani pinus adalah pohon besar, batang lurus, silindris. Tegakan masak dapat 

mencapai  tinggi  30  m,  diameter  60-80  cm.  Tegakan  tua  mencapai  tinggi  45  m, 

diameter  140 cm. Tajuk pohon muda berbentuk piramid,  setelah tua lebih rata  dan 

tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 

2 jarum dalam satu ikatan, panjang 16-25 cm. Pohon berumah satu, bunga berkelamin 

tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, 

panjang 2-4 cm, terutama di bagian bawah tajuk. Strobili betina banyak terdapat di 

sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan (Hidayat & Christian, 2001).

Gambar 2. Tusam dan Klasifikasi Ilmiah

Pinus merkusii dengan nama daerah tusam banyak dijumpai tumbuh di belahan 

bumi bagian selatan. Pohon bertajuk lebat, berbentuk kerucut mempunyai  perakaran 

cukup dalam dan kuat.  Walaupun jenis  ini  dapat  tumbuh pada berbagai  ketinggian 

tempat, bahkan mendekati 0 meter di atas permukaan air laut, dengan tempat tumbuh 

yang terbaik pada ketinggian tempat antara 400 – 1500 m dpl, pada tipe iklim A dan B 

menurut  Schmidt  Ferguson,  pada  curah  hujan  sekurang-kurangnya  2000  mm/tahun 



tanpa dengan jumlah bulan kering 0 – 3 bulan. Jenis ini dapat tumbuh pada berbagai 

tipe  jenis  tanah  dengan  lapisan  tanah  yang  tebal/dalam,  pH  tanah  asam  dan 

mengendaki  tekstur  tanah  ringan  sampai  sedang.  Manfaat  jenis  pohon  ini  cukup 

banyak.  Kayunya  dapat  digunakan sebagai bahan bangunan ringan,  peti,  korek api, 

bahan  baku  kertas  dan  vinir/kayu  lapis.  Pada  umur  10  tahun,  pohon  sudah  dapat 

disadap  getahnya.  Dari  getah  Pinus  dapat  dibuat  gondorukem  dan  terpentin. 

Gondorukem  digunakan  dalam  industri  batik  sedang  terpentin  digunakan  sebagai 

pelarut minyak cat dan lak (Qitanonq, 2007).

Tusam/Pinus  termasuk  famili  Pinaceae,  tumbuh  secara  alami  di  Aceh, 

Sumatera Utara dan Gunung Kerinci. Tumbuhan jenis ini mempunyai sifat pioner yaitu 

dapat tumbuh baik pada tanah yang kurang subur seperti padang alang-alang. Tinggi 

pohon dapat mencapai 20 – 40 m dengan diameter 100 cm dan batang bebas cabang 2 

– 23 m. Pinus tidak berbanir, kulit luar kasar berwarna cokelat kelabu sampai cokelat 

tua, tidak mengelupas dan beralur lebar serta dalam (Khaerudin, 1994).

Pinus ialah tanaman jenis pohon yang banyak tumbuh di daerah pegunungan, 

pohon ramping, lurus, tingginya mencapai 60 m, dengan bentuk seperti tumbuhan spar 

di  daerah  pedalaman  bagian  Sumatera  Utara,  tumbuh  antara  250  dan  2000  m dpl 

(Heyne, 1998).

Batang  pohon pinus  kasar,  beralur  dalam,  tajuk  berbentuk  kerucut,  cabang-

cabang yang masih muda membentuk sudut ± 45o dengan batangnya, sedangkan batang 

yang tua umumnya tumbuh mendatar, beberapa cabang tumbuh pada 1 buku batang, 

daun berbentuk jarum, setiap 2 buah daun terbungkus dalam 1 berkas. Kegunaan dari 

tanaman pinus adalah bagian kayunya menghasilkan cairan seperti getah yang disebut 



resin, berwarna putih. Dari resin ini dapat dibuat terpentin, gondorukem, minyak cat 

dan lain-lain. Dari batangnya dapat dibuat kertas, pulp, kayu bangunan, dan lain-lain. 

Pinus  termasuk  jenis  tanaman  yang  cepat  tumbuh  pada  tanah  yang  tidak  subur 

(Rudjiman, 1991).



III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  hutan  pinus  Perhutani  desa  Tulungrejo, 

Kecamatan  Ngantang,  Kabupaten  Malang,  Propinsi  Jawa  Timur  selama  Bulan 

Nopember  2008 sampai  Januari  2009 dengan pengambilan  30  hari  kejadian  hujan. 

Hutan  pinus  ini  terletak  pada  ketinggian  791  m  dpl,  dengan  07o50’42,6”  LS  dan 

112o23’21,7” BT (Gambar 3). Jenis tanah di daerah ini adalah tanah Mollic Mediteran 

dan  Mediteran  Cambisols.  Lahan  di  daerah  ini  banyak  digunakan  sebagai  kebun 

campuran,  tanaman yang banyak ditanam adalah tanaman kopi,  kelapa,  jagung dan 

rumput gajah. Desa Tulungrejo ini berbatasan dengan:

sebelah Utara : Waturejo

sebelah Selatan : Sumber Agung

sebelah Barat : Kaumrejo

sebelah Timur : Ganten

Data-data yang didapat diolah di Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan,  Jurusan  Teknik  Pertanian,  Fakultas  Teknologi  Pertanian,  Universitas 

Brawijaya, Malang.





3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat penakar curah hujan manual (diameter luar 11,3 cm dan diameter dalam 

10,9 cm) sebanyak 12 buah yang ditempatkan 120 cm di atas tanah. Tiga buah 

untuk  menakar  curah  hujan  (Pg)  (Gambar  4),  9  lainnya  untuk  menakar 

lolosan tajuk (Tf) (Gambar 5).

2. Selang plastik 24 buah masing-masing sepanjang 75 cm untuk mengalirkan air 

ke gelas penampung.

3. Gelas penampung (volume 240 ml) sebanyak 27 buah untuk menampung air 

yang masuk melalui penakar curah hujan dan aliran batang.

4. Gelas  ukur  500  ml  sebanyak  18  buah,  50  ml  sebanyak  18  buah  untuk 

mengukur volume curah hujan, aliran batang, dan lolosan tajuk.

5. Plastik dan lakban untuk menampung air hujan dari aliran batang (Gambar 6).

6. Meteran  untuk  mengukur  diameter  pohon,  panjang  kanopi  setiap  sampel 

tanaman dan jarak masing-masing alat penakar lolosan tajuk.

7. Golok,  kapak,  gunting,  digunakan  dalam  proses  penempelan  plastik  pada 

batang pohon pinus.

8. Alat-alat  tulis untuk mencatat  jumlah lolosan tajuk, aliran batang dan curah 

hujan serta seperangkat komputer yang digunakan untuk mengolah data.



Gambar 4. Alat Penakar Hujan Manual

                    
Gambar 5. Alat Penakar Lolosan Tajuk



  

Gambar 6. Alat Penampung Aliran Batang

3.2.2 Bahan

Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  populasi  vegetasi  pinus 

dengan  jarak  tanam  4  x  4  meter  yang  terdapat  di  hutan  pinus  milik  Perhutani 

Ngantang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi lapang. Metode ini 

mengharuskan  peneliti  mencari  data  sendiri  dengan  cara  terjun  langsung ke  lokasi 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang 

diajukan.

Pengukuran  besarnya  intersepsi  pohon  pinus  pada  penelitian  ini  dilakukan 

dengan cara  tradisional  yaitu  dengan mengukur  curah hujan,  aliran  batang,  dan air 

lolos. Intersepsi adalah beda antara besarnya curah hujan total dan curah hujan bersih 



(aliran batang + air lolos) (Asdak, 2004).

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dipilih lokasi ini karena hutan pinus 

di desa ini masuk dalam DAS Sayang.

2. Menentukan  3  tanaman  pinus  dengan  karakteristik  penutupan  kanopi  yang 

berbeda  berdasarkan  tembusan  cahaya  yang  berhasil  melewati  kanopi. 

Didapatkan pinus I; diameter pohon 110 cm dan lebar kanopi 160 cm, pinus II; 

diameter pohon 116 cm dan lebar kanopi 209 cm, pinus III; diameter pohon 

108 dan lebar kanopi pohon 169 cm. Dan menentukan 4 pohon pinus lainnya 

di setiap titik untuk mengambil rerata aliran batang.

3. Menentukan 3 titik pengambilan data curah hujan di sekitar lokasi penelitian.

4. Pemasangan alat penelitian (Gambar 7).



Gambar 7. Rangkaian Alat

Pemasangan alat tampak pada Gambar 7, 3 buah corong diletakkan di bawah 

kanopi  sebagai  pengukur  lolos  tajuk,  jarak  antara  satu  corong  dengan  lainnya 

disesuaikan dengan lebar kanopi masing-masing pohon pinus, terdapat juga 1 corong 

untuk menampung air aliran batang.

3.5. Pengambilan Data

3.5.1 Pengukuran Curah Hujan

Pemasangan tiga alat  penakar hujan ditujukan untuk mengamati  curah hujan 

secara teliti  dan sekaligus untuk mengantisipasi  adanya kemungkinan variasi hujan. 

Curah hujan diperoleh dengan mengukur volume air hujan yang tertampung di penakar 

hujan pada setiap 5 menit kejadian hujan menggunakan gelas ukur kapasitas 50 ml dan 

500 ml. 

Curah  hujan  dalam  satuan  milimeter  didapatkan  dari  volume  air  yang 



tertampung  pada  setiap  alat  penakar  hujan  dibagi  dengan luas  penampang  penakar 

hujan dengan diameter 4 inchi. Setiap 100 ml air hujan yang tertampung sama dengan 

10,65 mm tebal hujan.

3.5.2 Pengukuran Air Lolos

Lolosan  tajuk  pada  penelitian  ini  adalah  bagian  air  hujan  yang  berhasil 

menembus tajuk vegetasi sehingga mencapai permukaan tanah baik secara langsung 

ataupun tertahan terlebih dahulu oleh tajuk pohon. Volume air hasil tampungan lolosan 

tajuk diketahui dengan mengukur air yang tertampung setiap 5 menit kejadian hujan 

dari keempat penakar lolosan tajuk menggunakan gelas ukur kapasitas 50 ml dan 500 

ml. 

Lolosan  tajuk  dalam  satuan  milimeter  didapatkan  dengan  volume  air  yang 

tertampung  pada  setiap  alat  penakar  lolosan  tajuk  dibagi  dengan  luas  penampang 

penakar dengan diameter 4 inchi. Setiap 100 ml air lolos tajuk yang tertampung sama 

dengan 10,65 mm tebal lolosan tajuk. Kemudian hasil dari ketiga penakar dirata-rata.

3.5.3 Pengukuran Aliran Batang

Aliran batang pada penelitian ini adalah bagian air hujan yang dicegat vegetasi, 

mengalir ke bawah melalui batang. Pengukuran aliran batang setiap 5 menit kejadian 

hujan. Volume aliran batang diukur dengan menggunakan gelas ukur kapasitas 50 ml 

dan 500 ml. 

Aliran  batang  dalam  satuan  milimeter  didapatkan  dari  rata-rata  volume  air  dalam 

satuan  mililiter  yang  tertampung dari  kelima batang pohon pinus  dikalikan  dengan 



jumlah  pohon  yang  ada  pada  masing-masing  lokasi,  kemudian  dibagi  dengan  luas 

masing-masing lokasi. Ketiga lokasi penelitian mempunyai luas 1 ha, dengan jumlah 

pohon pada lokasi  I  adalah  588 pohon,  lokasi  II  adalah 624 pohon, dan lokasi  III 

adalah 612 pohon.

3.5.4 Pendugaan Intersepsi Air Hujan

Intersepsi  adalah  bagian  dari  curah  hujan  yang  tidak  sampai  ke  permukaan 

tanak akibat penahanan tajuk. Besarnya intersepsi curah hujan dihitung berdasarkan 

persamaan berikut (Asdak, 2004):

Ic = Pg – (Tf + Sf)

dengan:

Ic = intersepsi tajuk (mm)

Pg = curah hujan (mm)

Tf  = lolosan tajuk (mm)

 Sf = aliran batang (mm)

3.5.5 Pengamatan Waktu Awal Terjadinya Intersepsi

Awal terjadinya intersepsi yang dimaksud adalah waktu terjadinya awal hujan 

sampai dengan jatuhnya tetesan air hujan yang pertama di atas permukaan tanah di 

bawah tajuk tanaman.

3.6 Analisa Data

Analisa  yang  digunakan  dalam  mengolah  data  yang  tersedia  dengan 



menggunakan program Microsoft  Excel.  Program Microsoft Excel  digunakan untuk 

mencari nilai dugaan curah hujan, aliran batang, lolosan tajuk dan intersepsi dari setiap 

persamaan yang telah dimasukkan.

Grafik  hubungan  antara  waktu  terjadinya  intersepsi  dengan  persentase 

intersepsi  serta  grafik  hubungan  curah  hujan  dengan  intersepsi  kumulatif  (mm) 

kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisa  regresi.  Analisa  regresi  yang 

digunakan untuk memodelkan hubungan keduanya adalah regresi model berpangkat (Y 

= b Xa). Menurut Asdak (2004), untuk menentukan seberapa jauh model matematis 

regresi  sederhana  mampu  menjabarkan  data  yang  ada  dapat  ditunjukkan  dengan 

mengetahui  besarnya  nilai  R2 atau  juga  disebut  sebagai  koefisien  determinasi. 

Koefisien  determinasi  dalam statistika  dapat  diinterpretasikan  sebagai  proporsi  dari 

variasi yang ada dalam nilai  y dan dijelaskan oleh model persamaan regresi. Model 

persamaan regresi dianggap sempurna apabila nilai R2  = 1. Sebaliknya, apabila variasi 

yang ada pada nilai  y tidak ada yang bisa dijelaskan oleh model persamaan regresi 

yang diajukan, maka  R2  = 0. Dengan demikian,  model  persamaan regresi dikatakan 

semakin baik apabila besarnya R2 mendekati 1.

Canopy coefficient  merupakan  suatu nilai  koefisien  tanaman  yang  diperoleh 

dari hubungan antara nilai potensi penyimpanan (Sv) dengan waktu (t), yang nantinya 

dapat  dijadikan  sebagai  crop  curve  (kurva  tanaman).  Potensi  penyimpanan  air 

maksimum adalah kemampuan vegetasi/tanaman untuk dapat menahan air hujan, atau 

dengan kata lain disebut sebagai nilai total dari intersepsi. Besarnya nilai Sv sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik tanaman seperti bentuk atau lebar daun, kelebatan daun, 

kekasaran  batang,  dan  sebagainya.  Dengan  bertambahnya  hujan  maka  besarnya 



intersepsi akan menurun, sampai pada kemampuan tanaman untuk dapat menahan air 

atau  disebut  dengan  potensi  penyimpanan  air  maksimum  (Sv),  sehingga  nantinya 

besarnya  laju  intersepsi  pada  waktu  tertentu  akan  sebanding  dengan  potensi 

penyimpanan pada waktu tertentu itu.  Dengan mengetahui nilai Sv, maka dapat dicari 

suatu  canopy coefficient (CC) yang diperlukan untuk menghitung besarnya intersepsi 

yang terjadi pada tanaman. Hubungan antara nilai potensi penyimpanan air maksimum 

(Sv)  dengan  nilai  canopy  coefficient  (CC)  adalah  berbanding  terbalik.   Jika  nilai 

potensi  penyimpanan (Sv) kecil  maka nilai  canopy coefficient  (CC) yang diperoleh 

akan besar, begitu juga sebaliknya  jika nilai  potensi  penyimpanan (Sv) besar maka 

nilai canopy coefficient (CC) yang diperoleh akan kecil. Nilai canopy coefficient (CC) 

dapat  dihitung  dengan  persamaan  sebagai  berikut:   Sv
CC

+
=

10
100

,  dengan  CC  = 

canopy  coefficient;  Sv  =  potensi  penyimpanan  maksimum.  Dari  nilai  CC  yang 

diperoleh  melalui  pengukuran  intersepsi  di  laboratorium  selanjutnya  dibandingkan 

dengan nilai CC hasil pengukuran intersepsi di lapang.



IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Curah Hujan

Data curah hujan yang  diambil  pada bulan Desember  2008 – Januari  2009, 

selama  30  kejadian  hujan  untuk  3  alat  penakar  hujan  memperlihatkan  data  yang 

berbeda untuk setiap 5 menit  pengukuran (Lampiran 1 & 2).  Perbedaan ini  dapat 

diakibatkan karena pengaruh arah dan kecepatan angin. Intensitas rata-rata curah hujan 

yang terjadi selama 30 kejadian hujan disajikan pada Gambar 8.

   
Gambar 8. Grafik Rata-Rata Intensitas Curah Hujan



Intensitas  hujan  tertinggi  sebesar  94,878  mm/jam  terjadi  pada  tanggal  15 

Januari 2009, sedangkan intensitas hujan terendah sebesar 8,6447 mm/jam terjadi pada 

tanggal 18 Desember 2008 (a). Untuk kejadian hujan lainnya menunjukkan grafik yang 

hampir sama antara satu dengan yang lainnya, namun kebanyakan grafik batang pada 

Gambar  8 menunjukkan  nilai  intensitas  curah  hujan  yang  lebih  dari  20  mm/jam. 

Macam curah hujan yang dikelompokkan berdasarkan besarnya intensitas curah hujan 

dapat dilihat dalam Tabel 1.  

Tabel 1.  Keadaan Curah Hujan dan Intensitas Curah Hujan

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

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

(Sumber: Sosrodarsono, 2003)

Hujan  yang  terjadi  selama  penelitian  adalah  termasuk  dalam kategori  hujan 

normal (5 – 10 mm/jam), hujan lebat (10 – 20 mm/jam) dan hujan sangat lebat (> 20 

mm/jam)  yang  tersaji  dalam  Tabel  2.  Dalam 30 hari  kejadian  hujan,  terjadi  hujan 

normal sebanyak 1 kejadian hujan, hujan lebat sebanyak 9 kejadian hujan, sedangkan 

hujan sangat  lebat  mendominasi  jumlah kejadian hujan yaitu  sebanyak 20 kejadian 

hujan dengan intensitas  yang  berbeda.  Curah  hujan  ini  kemudian  digunakan untuk 

mencari hubungan antara lolosan tajuk, aliran batang, dan intersepsi. 



Tabel 2. Keadaan Curah Hujan di Lapang

Keadaan Curah 
Hujan

Kejadian Hujan Nomor Urut 
Kejadian 

Hujan

Intensitas 
Curah Hujan 

(mm/jam)
Hujan Normal 18 Desember 2008 (a) 1 8,6447

Hujan Lebat

14 Desember 2008
19 Desember 2008
26 Desember 2008 (b)
28 Desember 2008 (a)
30 Desember 2008 (a)
30 Desember 2008 (b)
  5 Januari 2009 
16 Januari 2009 
18 Januari 2009 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

19,4715
15,2724
18,6704
19,1828
13,6220
18,4862
13,5335
15,8070
19,5207

Hujan Sangat 
Lebat

18 Desember 2008 (b)
24 Desember 2008
26 Desember 2008 (a)
27 Desember 2008
28 Desember 2008 (b)
29 Desember 2008 
31 Desember 2008 
  1 Januari 2009 
  4 Januari 2009 
  6 Januari 2009 
  8 Januari 2009 (a)
  8 Januari 2009 (b)
11 Januari 2009 
12 Januari 2009 
13 Januari 2009 (a)
13 Januari 2009 (b)
13 Januari 2009 (c)
14 Januari 2009 (a)
14 Januari 2009 (b)
15 Januari 2009 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

32,9000
22,5763
55,6460
36,5437
63,1974
23,0944
49,6299
25,5360
43,9917
21,5776
54,6854
24,5467
25,5974
21,5285
39,1074
21,4332
78,1431
20,5759
42,0092

94,8778

4.2 Lolosan Tajuk

Lolosan tajuk merupakan salah satu komponen dari  proses intersepsi.  Curah 

hujan yang jatuh pada vegetasi tidak langsung mencapai permukaan tanah melainkan 

terlebih dahulu mengenai tajuk atau tertahan oleh daun, ranting dan cabang selanjutnya 

diteruskan berupa tetesan air yang jatuh ke permukaan tanah melalui tajuk tersebut.



Data  lolosan  tajuk  yang  diperoleh  dari  pengukuran  lapang  (Lampiran  3) 

mempunyai nilai yang bervariasi, hal ini tentu dikarenakan curah hujan yang berbeda 

dan juga oleh perbedaan penutupan kanopi  pinus atau kerapatan tajuk.  Dari  3 titik 

pengamatan,  dengan lebar kanopi pada titik 1 yaitu 160 cm memperlihatkan bahwa 

kebanyakan  nilai  lolosan  tajuk  lebih  besar  dari  kedua  titik  pengamatan  lainnya. 

Sedangkan pada titik pengamatan 2 didapatkan nilai lolosan tajuk yang terendah, hal 

ini  dikarenakan dengan lebar  kanopi pohon sebesar 209 cm mempunyai  penutupan 

daun yang lebih banyak, sehingga air hujan banyak yang tertahan di pohon. Menurut 

kategori hujannya, lolos tajuk setiap 5 menit kejadian hujan disajikan dalam Gambar 

9 – 12.

4.2.1 Lolosan Tajuk Kategori Hujan Normal

Lolosan  tajuk  pada  hujan  normal  terjadi  pada  1  kejadian  hujan  yaitu  pada 

tanggal 18 Desember 2008 (a). Grafik lolosan tajuk bila dibandingkan dengan curah 

hujannya disajikan dalam Gambar 9. 

         Titik 1         Titik 2          Titik 3

Gambar 9. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Lolos Tajuk
(Kategori Hujan Normal)

Pada hujan normal, lolos tajuk mulai terjadi melewati 5 menit pertama, pada 

ketiga titik pengamatan grafik mengalami penurunan sejalan dengan curah hujan yang 



menurun juga. Grafik tertinggi pada menit ke-10 yaitu pada titik pengamatan ketiga 

sebesar 0,7859 mm. Selama terjadinya hujan, jumlah air yang berhasil melewati tajuk 

hampir semua dari jumlah hujan yang jatuh.

4.2.2 Lolosan Tajuk Kategori Hujan Lebat

Kategori  hujan  lebat,  lolos  tajuk  terjadi  pada  9  kejadian  hujan.  Dengan 

intensitas  curah  hujan  yang  berbeda  didapatkan  bentuk  grafik  curah  hujan  yang 

berbeda  untuk  setiap  kejadian  hujan,  begitu  pula  dengan  lolos  tajuknya.  Grafik 

hubungan lolos tajuk dengan curah hujannya disajikan pada Gambar 10.



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3

Gambar 10. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Lolos Tajuk
(Kategori Hujan Lebat (Nomor Urut 7 – 8)

Grafik curah hujan dengan lolos tajuk pada hujan lebat memperlihatkan dari 

semua  kejadian  hujan merupakan  hujan  yang  tidak  konstan,  terjadi  penurunan dan 

kenaikan  intensitas  hujan  setiap  5  menitnya.  Air  yang  berhasil  melewati  tajuk 



mengikuti dengan banyaknya jumlah hujan yang turun, semakin banyak jumlah curah 

hujan, semakin banyak pula air yang lolos melalui tajuk. Dari 9 kejadian hujan lebat 

ini,  dapat  diketahui  bahwa titik  pengamatan  kesatu  terlihat  lebih  tinggi  nilai  lolos 

tajuknya dari pada kedua titik pengamatan lainnya.  Dengan penutupan kanopi yang 

lebih kecil dari pada kedua titik pengamatan lainnya, air yang lolos dari tajuk ini lebih 

besar. Japar (2000), menyatakan semakin rapat penutupan tajuk, maka lolosan tajuk 

akan semakin kecil.  Lolosan tajuk dipengaruhi oleh bentuk dan luas tajuk, kelebatan 

daun, jenis pohon, umur pohon, bentuk, penyebaran posisi daun dan curah hujan.

4.2.3 Lolosan Tajuk Kategori Hujan Sangat Lebat

Lolos  tajuk  pada  kategori  hujan  sangat  lebat  terdiri  dari  20  kejadian  hujan 

dengan  intensitas  hujan  yang  bervariasi.  Terdapat  beberapa  hujan  yang  pada  awal 

hujan intensitas hujannya sangat tinggi, tapi ada juga beberapa curah hujan yang pada 

awal hujan dimulai dengan hujan yang intensitasnya rendah. Grafik hubungan lolos 

tajuk dengan curah hujan pada hujan sangat lebat disajikan pada Gambar 11 dan 12.



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3

Gambar 11. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Lolos Tajuk
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 1 – 10))



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3

Gambar 12. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Lolos Tajuk
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 11 – 20))

Gambar 11 – 12 mempunyai  pola  yang  hampir  sama dengan  Gambar 10, 

hujan yang terjadi naik turun intensitasnya. Dengan curah hujan yang besar jumlah air 

lolos  tajuk  juga  akan  semakin  besar,  ini  terlihat  pada  grafik  yang  menunjukkan 

perbedaan tidak begitu besar antara curah hujan dan lolos tajuk. Begitu pula dengan 



pengaruh dari  lebar  kanopi,  pada kondisi  hujan yang sangat  lebat,  nilai  lolos tajuk 

tertinggi masih mendominasi pada titik kesatu yaitu pada kanopi yang paling kecil.

Berdasarkan dari ketiga grafik kategori hujan, baik hujan normal, hujan lebat 

maupun  hujan  sangat  lebat  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  curah  hujan  maka 

semakin besar lolosan tajuk yang terjadi. Curah hujan yang rendah akan menghasilkan 

lolosan tajuk yang relatif kecil. Air hujan akan sampai ke tanah setelah beberapa menit 

dari awal hujan karena pada saat awal terjadinya hujan, air tertahan oleh tajuk sampai 

kapasitas tampung tajuk terpenuhi, dan akhirnya air akan jatuh ke tanah.

Menurut  Agustina  (1999),  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  lolosan  tajuk 

adalah intensitas hujan.  Apabila intensitas hujan semakin besar maka lolosan tajuk 

yang  terjadi  semakin  besar  pula.  Selanjutnya  faktor-faktor  lain  yang  dapat 

mempengaruhi  lolosan tajuk adalah kondisi  tajuk sebelum hujan turun (kering atau 

basah), temperatur, kelembaban, kecepatan angin,  time gap antara kejadian hujan dan 

waktu terjadinya hujan (siang atau malam).  

4.3 Aliran Batang

Aliran batang terjadi setelah air hujan yang tercegat oleh ranting ataupun daun 

kemudian mengalir melalui batang menuju ke bagian bawah. Adanya aliran batang ini 

menyebabkan tanah di sekitar pangkal pohon akan lebih basah. Dengan bentuk batang 

pinus  yang  kasar  dan mempunyai  rongga,  maka  sebagian  air  ada  yang  tertahan  di 

batangnya sehingga terjadi kehilangan air.

Data  aliran  batang  yang  diperoleh  dari  pengukuran  lapang  (Lampiran  5), 

mempunyai  nilai  yang  bervariasi,  namun  rata-rata  dari  ketiga  lokasi  tidak 



menunjukkan  perbedaan  yang  jauh,  perbedaan  ini  tentunya  dikarenakan  perbedaan 

diameter pohon pinus, semakin besar diameter pohon, semakin banyak air hujan yang 

dialirkan melalui batang. Dari tabel aliran batang di ketiga titik menunjukkan bahwa 

aliran batang merupakan bagian kecil saja dari keseluruhan curah hujan yang jatuh di 

atas  permukaan tanah yaitu  tidak lebih dari  0,5% curah hujan.  Aliran batang tidak 

tersaji  dalam grafik hubungan curah hujan dengan aliran batang karena nilai  aliran 

batang yang sangat kecil sehingga tidak tampak di grafik, beberapa contoh kejadian 

hujan dengan nilai aliran batangnya dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Contoh Hasil Perhitungan Aliran Batang

Lama 
Hujan Tanggal Jam

Curah 
Hujan 
(mm)

Aliran Batang (mm)

1 2 3
5
10
15
20
25
30
35

14-
Des-08

13.40 1,0717 0 0 0
13.45 2,6434 0,0017 0,0018 0,0017
13.50 3,0007 0,0024 0,0025 0,0025
13.55 2,1433 0,0059 0,0063 0,0060
14.00 1,3217 0,0006 0,0008 0,0008
14.05 0,8573 0,0005 0,0006 0,0006
14.10 0,3215 0,0002 0,0002 0,0002

5
10
15
20
25
30

18-
Des-08 

(a)

11.06 1,6075 0 0 0
11.11 1,0717 0,0010 0,0012 0,0013
11.16 0,5358 0,0018 0,0019 0,0019
11.21 0,4644 0,0006 0,0007 0,0007
11.26 0,4287 0,0005 0,0006 0,0006
11.31 0,2143 0,0004 0,0004 0,0004

5
10
15
20
25
30

18-
Des-08 

(b)

17.15 1,3932 0 0 0
17.20 2,5005 0,0024 0,0027 0,0024
17.25 3,0721 0,0027 0,0029 0,0028
17.30 4,1080 0,0029 0,0031 0,0030
17.35 4,9654 0,0036 0,0039 0,0036
17.40 6,7872 0,0070 0,0074 0,0072



Aliran batang juga dipengaruhi oleh curah hujan total, intensitas hujan, kondisi 

atmosfer sebelum hujan turun, suhu udara, kondisi angin selama hujan dan posisi tajuk 

terhadap arah angin.  Jika hujan terjadi dengan intensitas yang rendah dan dalam waktu 

yang  singkat,  maka  tidak  terjadi  aliran  batang  (Lumowa,  1998).   Japar  (2000), 

menyatakan bahwa besarnya aliran batang dipengaruhi oleh bentuk batang, bentuk dan 

tekstur  daun  serta  kulit  batang.   Karena  perbedaan  tersebut  dapat  menyebabkan 

perbedaan kapasitas batang untuk menyimpan air. Faktor lain yang ikut mempengaruhi 

adalah ada atau tidaknya tumbuhan epifit dan lumut yang menempel pada kulit batang.

4.4 Intersepsi

Nilai intersepsi didapatkan setelah mendapatkan data curah hujan, lolosan tajuk 

dan  aliran  batang.  Intersepsi  diperoleh  dari  selisih  antara  curah  hujan  dengan 

penjumlahan lolosan tajuk dengan aliran batang setiap 5 menit kejadian hujan. Dari 

data yang didapatkan, intersepsi bernilai positif semua, artinya besarnya curah hujan 

lebih besar dari lolosan tajuk dan aliran batang,  sehingga tidak ada kesalahan yang 

berarti dalam datanya.

Tabel  Lampiran  5 menunjukkan  nilai  intersepsi  yang  diperoleh  dengan 

software Microsoft Excel dari setiap 5 menit kejadian hujan. Keragaman nilai lolosan 

tajuk dan aliran batang menyebabkan besarnya intersepsi  yang bervariasi  pula pada 

tiap  titik  pengamatan.  Besarnya  nilai  intersepsi  dibandingkan  dengan  curah  hujan 

setiap  5  menit  kejadian  hujan  untuk  kategori  hujan  normal,  lebat  dan sangat  lebat 

tersaji dalam Gambar 13 – 16.



4.4.1 Intersepsi Kategori Hujan Normal

Intersepsi pada hujan yang normal terjadi pada satu kejadian hujan yaitu pada 

tanggal  18  Desember  2008  (a).  Hubungan  intersepsi  hujan  dengan  curah  hujan 

disajikan pada Gambar 13.

         Titik 1          Titik 2          Titik 3

Gambar 13. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Intersepsi
(Kategori Hujan Normal)

Grafik  hubungan  curah  hujan  dengan  intersepsi  pada  hujan  normal 

memperlihatkan intersepsi terbesar terjadi pada 5 menit pertama hujan turun, kemudian 

intersepsi akan menurun seiring dengan turunnya curah hujan tiap menitnya sampai 

hujan itu selesai  sehingga tidak terjadi intersepsi  lagi.  Dari  ketiga titik  pengamatan 

tidak  terlampau  besar  perbedaan  nilai  intersepsinya.  Ketiga  titik  pengamatan  ini 

terlihat intersepsi mulai konstan pada menit ke-20, ini berarti tajuk sudah mulai jenuh.

4.4.2 Intersepsi Kategori Hujan Lebat

Intersepsi kategori hujan lebat terjadi pada 9 kejadian hujan dengan intensitas 

hujan  yang  bervariasi.  Besarnya  intersepsi  yang  terjadi  dipengaruhi  oleh  besarnya 

curah hujan. Hubungan antara curah hujan dengan intersepsi pada hujan lebat disajikan 

pada Gambar 14.



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3

Gambar 14. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Intersepsi
(Kategori Hujan Lebat)

Grafik  curah  hujan  dan  intersepsi  pada  hujan  lebat  memperlihatkan  semua 

curah hujan akan terintersepsi pada awal hujan. Dengan kondisi hujan yang seperti ini, 

intensitas  hujan  yang  naik  turun,  mengakibatkan  nilai  intersepsi  juga  demikian, 



semakin banyak curah hujan,  intersepsinya  juga akan semakin  besar,  namun ketika 

melewati menit ke-20, intersepsi ini akan cenderung konstan sampai menuju ke titik 

nol yaitu tidak ada intersepsi lagi, pada kondisi seperti inilah dikatakan kapasitas tajuk 

maksimum. Namun, dalam beberapa kejadian hujan, terlihat bahwa intersepsi ada yang 

mengalami  kenaikan yang besar setelah terjadi penurunan, hal  ini  bisa dikarenakan 

hujan yang terbawa angin sehingga tidak jatuh di tajuk dan tidak semua curah hujan 

tertampung  di  alat  pengukur  lolos  tajuk,  inilah  yang  mengakibatkan  seolah-olah 

intersepsi masih besar.

4.4.3 Intersepsi Kategori Hujan Sangat Lebat

Intersepsi  kategori  hujan sangat lebat terjadi pada 20 kejadian hujan dengan 

intensitas  yang  berbeda  untuk  setiap  kejadian  hujan.  Besarnya  intensitas  ini 

mempengaruhi  besarnya  curah  hujan  setiap  waktunya  sehingga  mempengaruhi 

besarnya intersepsi yang terjadi. Grafik hubungan curah hujan dengan intersepsi pada 

hujan sangat lebat disajikan pada Gambar 15 – 16.



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3



Gambar 15. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Intersepsi
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 1 – 10))



             Titik 1              Titik 2                  Titik 3

Gambar 16. Grafik Hubungan antara Curah Hujan dengan Intersepsi
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 11 – 20))

Gambar 15 – 16 juga menunjukkan grafik yang hampir sama dengan Gambar 

13 dan  14 yaitu pada awal terjadinya hujan, air terintersepsi semua oleh tajuk. Tapi 

pada kejadian hujan tanggal 31 Desember 2008 (7), 13 Januari 2009 (c) (17), dan 14 



Januari 2009 (b) (19), tidak semua air hujan terintersepsi,  hal ini dapat dikarenakan 

tingginya intensitas hujan, sehingga tidak lama dari awal turunnya hujan, hujan sudah 

dapat  melewati  tajuk menuju permukaan tanah.  Dari kebanyakan grafik di  kategori 

hujan sangat lebat ini intersepsi yang terjadi kecil sekali karena dengan intensitas hujan 

yang tinggi tajuk akan mendapat pukulan air hujan yang besar sehingga akan membuat 

tajuk menjadi cepat mengalami kejenuhan dan tidak dapat menahan air hujan lagi. Dari 

kebanyakan grafik, pada menit ke-15 intersepsi sudah mulai konstan sampai mendekati 

nilai nol atau sudah tidak ada intersepsi lagi. Namun, di grafik intersepsi kategori hujan 

sangat lebat ini juga ada beberapa kejadian hujan yang mengalami kenaikan intersepsi 

setelah  terjadi  penurunan,  hal  ini  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  angin  yang 

membawa air hujan jatuh di tempat lain.

Ketiga grafik intersepsi berdasarkan curah hujan setiap 5 menit kejadian hujan 

menjelaskan bahwa semakin besar curah hujan maka semakin cepat daun akan jenuh 

hingga akhirnya kemampuannya untuk menahan air hujan sangat kecil sekali sampai 

tidak ada air  yang mampu ditahan,  begitu  pula  pada perbedaan intensitasnya,  pada 

hujan yang intensitasnya tinggi, intersepsi akan cepat konstan dan mendekati nilai nol. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Asdak (2004), intersepsi umumnya besar pada hujan 

tidak  lebat,  sejalan  dengan  bertambah  besarnya  curah  hujan,  maka  jumlah  air 

terintersepsi menjadi semakin kecil.

Menurut Seyhan (1990), intersepsi tajuk beragam nilainya ditentukan oleh jenis 

vegetasi,  kerapatan  vegetasi,  umur  vegetasi,  bentuk tajuk,  luas atau diameter  tajuk, 

kedudukan atau posisi  daun, ukuran daun, kulit  batang,  karakteristik  hujan (bentuk, 

intensitas dan lamanya) serta energi yang tersedia untuk evaporasi air yang diintersepsi 



selama dan setelah hujan. 

4.4.4 Persentase Intersepsi

Tabel Lampiran 6 menunjukkan kumulatif intersepsi rata-rata dari ketiga titik 

pengukuran.  Dengan  bertambahnya  waktu  pengukuran,  nilai  curah  hujan  akan 

bertambah besar, begitu pula dengan nilai kumulatif intersepsinya, namun persentase 

intersepsi  akan turun seiring dengan berjalannya waktu. Semakin besar curah hujan 

maka  semakin  besar  pula  intersepsinya  namun  semakin  kecil  persentase  intersepsi. 

Pola  intersepsi  yang  terbentuk  dari  rata-rata  intersepsi  ketiga  titik  pengamatan 

disajikan pada Gambar 17 – 20  untuk kategori hujan normal, hujan lebat dan hujan 

sangat lebat beserta dengan model matematis regresinya.

4.4.4.1 Persentase Intersepsi Kategori Hujan Normal

Persentase intersepsi untuk kategori hujan normal terdapat satu pola intersepsi 

yang terbentuk yaitu pada tanggal 18 Desember 2008 (a). Grafik pola intersepsi pada 

hujan normal disajikan pada Gambar 17.

Gambar 17. Grafik Pola Intersepsi (%)
(Kategori Hujan Normal)

Grafik pola intersepsi pada hujan normal memperlihatkan pola intersepsi yang 



membentuk  garis  melengkung,  menurun  dari  kiri  atas  ke  kanan  bawah.  Dengan 

bertambahnya waktu terjadinya hujan, persentase intersepsi akan semakin kecil. Dari 

grafik ini didapatkan R2 sebesar 0,955, artinya hasil keeratan hampir sempurna antara 

waktu terjadinya hujan dengan persentase intersepsi.

4.4.4.2 Persentase Intersepsi Kategori Hujan Lebat

Persentase  intersepsi  hujan  lebat  terdapat  9  pola  intersepsi  yang  terbentuk. 

Persentase intersepsi ini dipengaruhi oleh curah hujan. Bila curah hujan besar maka 

nilai persentase intersepsinya akan semakin kecil sehingga persentase intersepsi pada 

hujan lebat bilainya lebih kecil dari curah hujan normal. Grafik pola intersepsi hujan 

lebat disajikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Grafik Pola Intersepsi (%)
(Kategori Hujan Lebat)

Grafik pola intersepsi  pada hujan lebat  menunjukkan dari  kesembilan grafik 

yang terbentuk menunjukkan garis yang sama polanya antara yang satu dengan yang 

lainnya.  Grafik berbentuk melengkung yang menurun dari kanan atas ke kiri bawah 



menghasilkan  R2 antara  0,827 – 0,98 dengan nilai  R2 yang demikian  menunjukkan 

bahwa hasil  keeratannya juga hampir sempurna,  seperti pada kondisi hujan normal. 

Namun,  yang membedakan dari  kedua kategori  ini adalah pada kondisi  hujan yang 

lebat  grafik  yang  terbentuk  lebih  melengkung  sedangkan  pada  hujan  normal  lebih 

linear,  hal  ini  menunjukkan bahwa pada kondisi  hujan yang lebat  terjadi intersepsi 

yang besar pada awal hujan, akan tetapi intersepsi akan mengalami penurunan yang 

lebih besar dari pada penurunan intersepsi pada hujan normal di menit berikutnya.

4.4.4.3 Persentase Intersepsi Kategori Hujan Sangat Lebat

Persentase  intersepsi  kategori  hujan  lebat  terdapat  20  pola  intersepsi  yang 

terbentuk. Pada hujan yang sangat lebat, nilai intersepsi pada awal hujan sangat tinggi 

untuk hujan yang intensitasnya tinggi pada awal terjadinya hujan, hampir semua curah 

hujan tertahan di tajuk. Grafik pola intersepsi pada hujan sangat lebat disajikan pada 

Gambar 19 – 20.



Gambar 19. Grafik Pola Intersepsi (%)
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 1– 10))



Gambar 20. Grafik Pola Intersepsi (%)
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 11 – 20))

Gambar 19 – 20 memperlihatkan  pola  intersepsi  yang terbentuk juga tidak 

berbeda jauh dengan pola intersepsi pada kategori hujan normal dan hujan lebat, yaitu 

grafik yang berbentuk melengkung yang turun dari kanan atas ke kiri bawah. Yang 

membedakan dari pola intersepsi pada hujan normal dan lebat adalah pola intersepsi 



pada hujan lebat ini lebih landai. Dengan bentuk yang demikian dapat menjelaskan 

bahwa setelah terjadi intersepsi yang tertinggi pada awal hujan, menit berikutnya air 

hujan yang tersintersepsi turun drastis jumlahnya, hal ini dikarenakan intensitas hujan 

yang tinggi mengakibatkan tajuk cepat mencapai kapasitas tampung maksimum atau 

juga karena tajuk tidak mampu menahan tekanan dari air hujan yang tinggi. Nilai R2 

yang didapatkan yaitu antara 0,670 – 0,990, artinya keeratannya nyaris sempurna.

4.4.5 Rata-Rata Pola Intersepsi dari Setiap Kategori Hujan

Rata-rata  intersepsi  dari  ketiga  titik  pengamatan  digunakan  untuk 

membandingkan pola intersepsi yang terbentuk untuk masing-masing kategori hujan. 

Gambar 21 memperlihatkan perununan nilai intersepsi dengan bertambahnya waktu, 

perbedaan  dari  ketiganya  adalah  dari  kelandaian  grafik  yang  dibentuk.  Dengan 

intensitas  hujan yang tinggi,  yaitu  pada hujan sangat lebat,  grafik berbentuk sangat 

landai bila dibandingkan dengan kedua grafik yang lainnya. Pada hujan sangat lebat, 

nilai  persentase  intersepsi  akan  lebih  kecil  dari  lainnya,  sedangkan  hujan  normal 

intersepsi  akan lebih besar.  R2 yang  diperoleh  sebesar  0,959 – 0,983 menunjukkan 

keeratan yang nyaris sempurna.



Gambar 21. Grafik Rata-Rata Pola Intersepsi (%)

Laju  intersepsi  yang  tinggi  terjadi  pada  permulaan  hujan,  terutama  selama 

musim panas dan dengan tumbuhan penutup yang rapat. Namun kapasitas simpanan 

yang  tersedia  berkurang  agak  cepat  sehingga  laju  intersepsinya  berkurang  sampai 

sebesar  yang  diperlukan  untuk  menggantikan  air  yang  diuapkan  dari  tumbuh-

tumbuhan. Laju intersepsi yang mula-mula tinggi juga berkurang pada waktu simpanan 

lekukannya terisi, karena lekukan yang lebih kecil menjadi penuh dan mendekati nol 

saat nilai curah hujan totalnya relatif tinggi (Linsley, 1979).

4.4.6 Presipitasi dan Intersepsi (Kumulatif)

Presipitasi  dan  intersepsi  kumulatif  didapatkan  dengan  menjumlahkan  nilai 

presipitasi maupun intersepsi setiap 5 menitnya dari awal hujan sampai dengan hujan 

berhenti.  Dengan  data  ini,  dapat  dibandingkan  antara  besarnya  total  hujan  setiap 

kejadian hujan dengan total intersepsinya untuk masing-masing kategori hujan.



Besarnya presipitasi kumulatif akan meningkat dengan meningkatnya intensitas 

hujan. Besarnya presipitasi dan intersepsi seiring dengan bertambahnya waktu hujan 

akan  semakin  besar.  Grafik  hubungan  presipitasi  dan  intersepsi  kumulatif  untuk 

masing-masing kategori hujan disajikan pada Gambar 22 – 25.

4.4.6.1 Presipitasi dan Intersepsi (Kumulatif) Kategori Hujan Normal

Hubungan  antara  presipitasi  dan  intersepsi  kumulatif  pada  hujan  normal 

ditunjukkan oleh satu kejadian hujan yaitu pada tanggal 18 Desember 2008 (a). Grafik 

pola intersepsi dan presipitasi kumulatif disajikan pada Gambar 22.

Gambar 22. Grafik Pola Intersepsi dan Presipitasi Kumulatif
(Kategori Hujan Normal)

Grafik  pola  intersepsi  dan  presipitasi  kumulatif  pada  hujan  normal 

menunjukkan bahwa kedua grafik menunjukkan hubungan positif, yaitu semakin tinggi 

curah  hujan,  semakin  tinggi  pula  intersepsinya  dengan bertambahnya  waktu  hujan. 

Nilai  R2 0,981  dan  0,994  berarti  keeratan  keduanya  nyaris  sempurna,  baik  pada 

presipitasi maupun intersepsi. 

             Presipitasi             Intersepsi



4.4.6.2 Presipitasi dan Intersepsi (Kumulatif) Kategori Hujan Lebat

Hubungan presipitasi dan intersepsi pada hujan lebat terdapat pada 9 kejadian 

hujan dengan intensitas hujan yang berbeda pada masing-masing kejadian hujan. Pada 

hujan  lebat,  dengan  intensitas  hujan  yang  lebih  tinggi  dari  hujan  normal 

mengakibatkan nilai  presipitasi  kumulatifnya lebih besar. Grafik pola intersepsi  dan 

presipitasi kumulatif disajikan pada Gambar 23.



                                     Presipitasi                    Intersepsi

Gambar 23. Grafik Pola Intersepsi dan Presipitasi Kumulatif
(Kategori Hujan Lebat)

Grafik  pola  intersepsi  dengan  presiptasi  kumulatif  pada  hujan  lebat 

memperlihatkan hubungan yang sama dengan pola intersepsi dan presipitasi kumulatif 

pada hujan normal  yaitu  adanya hubungan positif pada kesembilan grafik kejadian 

hujan, semakin tinggi curah hujan dengan bertambahnya waktu, jumlah intersepsi juga 



semakin besar. Dengan nilai R2 0,913 – 0,992 berarti hubungan antara keduanya, baik 

intersepsi dan presipitasi nyaris sempurna. 

4.4.6.3 Presipitasi dan Intersepsi (Kumulatif) Kategori Hujan Sangat Lebat

Hubungan presipitasi dan intersepsi pada hujan sangat lebat ditunjukkan oleh 

20  kejadian  hujan  dengan  nilai  intensitas  hujan  yang  berbeda.  Semakin  tingginya 

intensitas hujan pada hujan sangat lebat ini menyebabkan nilai presipitasi kumulatif 

yang  tinggi  dibandingkan  dengan  presipitasi  kumulatif  pada  hujan  normal  ataupun 

hujan lebat.  Gambar 24 – 25 memperlihatkan hal yang tidak jauh berbeda dengan 

gambar  pola  intersepsi  sebelumnya  pada  hujan  kategori  normal  dan  lebat,  dengan 

bertambahnya  waktu  hujan,  jumlah  curah  hujan  akan  semakin  besar,  begitu  pula 

dengan jumlah  intersepsi  yang semakin  besar,  grafik  akan naik dari  kiri  bawah ke 

kanan atas. Dengan nilai R2 0,714 – 0,995 berarti keeratan keduanya baik presipitasi 

maupun intersepsi nyaris sempurna.



                                     Presipitasi                    Intersepsi



Gambar 24. Grafik Pola Intersepsi dan Presipitasi Kumulatif
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 1 – 11))



                                     Presipitasi                    Intersepsi

Gambar 25. Grafik Pola Intersepsi dan Presipitasi Kumulatif
(Kategori Hujan Sangat Lebat (Nomor Urut 17 – 20))

Ketiga kategori hujan menunjukkan hubungan yang sama yaitu hubungan yang 

positif.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Wardani  (2004),  presipitasi  mempunyai 

pengaruh  terhadap  intersepsi,  semakin  tinggi  curah  hujan  semakin  tinggi  pula 



intersepsi sampai kapasitas maksimum tajuk menahan air tercapai.

Bertambah  besarnya  nilai  aliran  batang  dan  lolosan  tajuk  mengakibatkan 

semakin kecilnya nilai intersepsi. Nilai intersepsi kecil berarti jumlah air hujan yang 

jatuh langsung ke permukaan semakin  besar.  Dengan semakin  besarnya  jumlah  air 

hujan yang jatuh, maka tanah akan cepat menjadi jenuh sehingga aliran permukaan 

akan cepat terjadi, kemungkinan terjadinya erosi juga akan semakin besar.

4.5 Waktu Awal Terjadinya Intersepsi

Awal terjadinya intersepsi yaitu pada saat pertama kali jatuhnya hujan sampai 

terdapat  tetesan  air  hujan  yang  jatuh  di  bawah  kanopi  daun.  Air  yang  jatuh  ini 

merupakan air yang berhasil melewati tajuk pohon atau yang biasa disebut air lolos 

tajuk. Tabel 4 menyajikan data waktu awal terjadinya intersepsi berdasarkan intensitas 

hujan.



Tabel 4. Waktu Awal Terjadinya Intersepsi

Kategori 
Hujan

Tanggal Intensitas 
Hujan 

(mm/jam)

Awal 
Terjadinya 
Intersepsi 

(detik)
Normal 18 Desember 2008 (a) 8,6447 120
Lebat 14 Desember 2008

19 Desember 2008
26 Desember 2008 (b)
28 Desember 2008 (a)
30 Desember 2008 (a)
30 Desember 2008 (b)
  5 Januari 2009 
16 Januari 2009 
18 Januari 2009 

19,4715
15,2724
18,6704
19,1828
13,6220
18,4862
13,5335
15,8070
19,5207

300
120
300
120
300
180
180
180
180

Sangat Lebat 18 Desember 2008 (b)
24 Desember 2008
26 Desember 2008 (a)
27 Desember 2008
28 Desember 2008 (b)
29 Desember 2008 
31 Desember 2008 
  1 Januari 2009 
  4 Januari 2009 
  6 Januari 2009 
  8 Januari 2009 (a)
  8 Januari 2009 (b)
11 Januari 2009 
12 Januari 2009 
13 Januari 2009 (a)
13 Januari 2009 (b)
13 Januari 2009 (c)
14 Januari 2009 (a)
14 Januari 2009 (b)
15 Januari 2009 

32,9000
22,5763
55,6460
36,5437
63,1974
23,0944
49,6299
25,5360
43,9917
21,5776
54,6854
24,5467
25,5974
21,5285
39,1074
21,4332
78,1431
20,5759
42,0092
94,8778

180
120
180
120
300
300
300
120
120
240
60
180
180
300
120
120
300
240
300

300

Tabel 4 menjelaskan bahwa dengan intensitas yang berbeda didapatkan awal 

jatuhnya air hujan di bawah kanopi juga berbeda. Rata-rata air akan jatuh setelah 120 

detik dari awal turunnya hujan. Cepatnya waktu jatuhnya tetesan air hujan ini tentu 

dipengaruhi oleh bentuk daun pinus yang mempunyai luas permukaan daun yang kecil 



sehingga tidak lama menahan air hujan.

4.6 Canopy Coefficient (CC)

  Canopy coefficient  merupakan suatu nilai koefisien tanaman yang dijadikan 

suatu crop curve (kurva tanaman). Dengan mengetahui nilai suatu canopy coefficient  

dapat diduga besarnya intersepsi suatu tanaman untuk intensitas hujan yang beragam. 

Nilai canopy coefficient yang didapat dari pengamatan laboratorium (Maharany, 2008) 

didapatkan nilai canopy coefficient untuk tanaman pinus sebesar 8,89, grafik  canopy 

coefficient untuk berbagai tanaman pengamatan laboratorium tersaji dalam  Gambar 

26.

 Gambar 26. Grafik Canopy Coefficient (CC) Pengamatan Laboratorium
(Sumber: Maharany, 2008)

Grafik  yang  didapatkan  dari  pengamatan  laboratorium menunjukkan  bahwa 

jika  nilai  canopy  coefficient  (CC)  besar,  maka  hujan  yang  lolos  (Pe)  juga  besar 

sehingga intersepsi  yang terjadi  nantinya  akan kecil.   Sebaliknya  jika nilai  canopy 

coefficient (CC) kecil, maka hujan yang lolos (Pe) juga kecil sehingga intersepsi yang 
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terjadi nantinya akan besar.

Nilai  canopy coefficient  yang didapatkan dari pengamatan lapang tidak sama 

dengan  nilai  canopy  coefficient pada  pengamatan  laboratorium,  pada  pengamatan 

lapang yaitu 6,545, hal ini dikarenakan perbedaan  karakteristik tanaman pinus yang 

dipakai. Pengukuran nilai CC pada pengukuran lapang disajikan dalam Lampiran 7. 

Sedangkan  grafik  perbandingan  canopy  coefficient  untuk  pengamatan  lapang  dan 

laboratorium pada tanaman pinus tersaji dalam Gambar 27.

Gambar 27. Grafik Canopy Coefficient (CC) Pengamatan Lapang dan Laboratorium

Selisih dari CC yang dihasilkan dari pengukuran lapang dengan pengukuran di 

laboratorium cukup besar yaitu 2,33. Perbedaan yang mencolok ini dikarenakan pada 

pengamatan  laboratorium  yang  menggunakan  alat  Rainfall  Simulator memiliki 

beberapa kelemahan yaitu pada pemodelan hujannya, karena yang dimodelkan hanya 

dari segi tanamannya saja, baik umur tanaman, kerapatan tanaman, sedangkan pada 

hujannya  tidak  dimodelkan.  Selain  itu,  ketidakseragaman  hujan yang  dibentuk  dari 



sprinkle mempengaruhi besarnya hujan yang jatuh pada tempat-tempat tertentu. Dari 

pengamatan laboratorium, intersepsi yang dihasilkan sangat kecil sekali karena hampir 

semua air  hujan yang jatuh menjadi  limpasan,  sedangkan intersepsi  yang terjadi  di 

lapang cukup besar karena sebagian air tertahan di tajuk tanaman.



V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Intersepsi  tertinggi  terjadi  pada  saat  awal  terjadinya  hujan,  kemudian 

berangsur turun sampai mendekati konstan hingga hujan berhenti. Hubungan 

waktu  terjadinya  hujan  dengan  persentase  intersepsi  juga  menunjukkan 

semakin  lama  kejadian  hujan  intersepsi  akan  semakin  menurun,  dengan 

koefisien determinasi yang bervariasi yaitu antara 0,645-0,990.

2. Semakin tinggi curah hujan, air yang diintersepsi juga semakin besar sampai 

kapasitas  maksimum  tajuk  menahan  air  hujan  terpenuhi.  Nilai  intersepsi 

bervariasi antara 0,03 – 4,31 mm dalam rentang intensitas curah hujan 8,64 – 

94,87 mm/jam.

3. Semakin besar intensitas  hujan,  semakin kecil  air  hujan yang dapat ditahan 

oleh tajuk.

4. Aliran batang yang terjadi pada tanaman pinus ini merupakan bagian terkecil 

dari intersepsi yang terjadi yaitu tidak lebih dari 0,5 % dari total hujan.

5. Hubungan total besarnya presipitasi dengan total intersepsi baik dalam satuan 

mm ataupun persen dapat dijelaskan dengan regresi berpangkat y = bXa, R2 > 

0,6.

6. Awal jatuhnya tetes hujan di bawah kanopi terjadi setelah 60 – 300 detik dari 

awal turunnya hujan.

7. Canopy  coefficient yang  didapatkan  dari  pengamatan  lapang  adalah  6,545 



sedangkan canopy coefficient pada pengamatan laboratorium adalah 8,89.

5.2 Saran

Penggunaan alat pengukur hujan otomatis akan menghasilkan ketelitian yang 

lebih dari pada alat pengukur hujan manual. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

kategori  hujannya  lebih  bervariasi.  Sedangkan untuk  pengamatan  laboratorium bila 

tanaman  yang  dipakai  untuk  uji  intersepsi  dimodelkan  maka  hujannya  juga  perlu 

dimodelkan agar perbedaan hasil nyata di lapang dan model simulasi di laboratorium 

tidak begitu besar.
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