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ERIEN CHINDERA.  NIM :  0411020030-102.  Pendugaan  Laju  Erosi  dan 
Daya Sangga Air pada SubDAS Kali Clumprit  Kota Batu. Pembimbing I : 
Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS. Pembimbing II : Prof. Dr. Ir. Bambang 
Suharto, MS.

RINGKASAN

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

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

SubDAS Kali Clumprit  terletak di Kota Batu dan daerah pengalirannya 
melewati 3 Desa yaitu Desa Temas, Desa Sisir dan Desa Ngaglik. SubDAS Kali 
Clumprit  mempunyai  luas  total  184,157  ha  yang  terbagi  atas  ;  (1)  Tegalan 
129,142 ha (70,126 %); (2) Pemukiman 2,280 ha (1,238 %), Kebun Campuran 
8,663 ha (4,704 %) dan Semak Belukar 44,072 ha (23,934 %). 

Laju erosi atau kehilangan tanah pada SubDAS Kali Clumprit yang paling 
besar terdapat pada lahan Tegalan yaitu sebesar 3482,960 ton/thn, lahan Kebun 
Campuran  sebesar  98,966  ton/thn  dan  lahan  Semak  Belukar  sebesar  52,623 
ton/thn. Tingkat bahaya erosi yang terjadi termasuk ke dalam erosi tingkat ringan 
sebesar 71,005 % dari luas total penggunaan lahan dan erosi dalam tingkat sangat 
ringan  sebesar  28,995  %.  Hasil  perhitungan  besarnya  daya  sangga  air  pada 
SubDAS Kali Clumprit didapatkan daya sangga air pada lahan Kebun Campuran 
sebesar 0,858 m3 , lahan Tegalan sebesar 6,844 m3, lahan Semak Belukar sebesar 
2,909 m3 dan lahan Pemukiman sebesar 0,050 m3. 

Kata Kunci : Laju erosi, SubDAS, Daya sangga air

ii
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Daya Sangga Air pada SubDAS Kali Clumprit Kota Batu. Pembimbing I : 
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SUMMARY

Abrasion  of  ordinary  soil  happened  in  river  outskirts  or  so-called 
watershed (DAS). DAS is a continent  region that is in topographic limited by 
accommodating  mount  backs  and  saved  rainwater  for  then  channels  it  to  sea 
trough principal regulus named by catchment area (DTA).

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

SubDAS  river  Clumprit  located  at  Batu  town  and  the  jetting  district 
passing 3 hamlet that is hamlet Temas, hamlet Sisir and hamlet Ngaglik. SubDAS 
river Clumprit has total wide 184,157 ha divided upper ; ( 1) non irigated dry field 
129,142 ha ( 70,126 %); ( 2) settlement of 2,280 ha ( 1,238 %), mixture orchard 
8,663ha ( 4,704 %) and coppice 44,072 ( 23,934 %).

Erosion speed or soil loss at SubDAS river Clumprit which is biggest there 
is  at  area  of  non  irigated  dry  field  that  is  3482,960  ton/thn,  area  of  mixture 
orchard 98,966 ton/thn and area of coppice 52,623 ton/thn. Level of danger of 
erosion happened included into light floor erosion 71,005 % from land use total 
wide and erosion in floor as light as a feather 28,995 %. result of calculation of 
level of water buttress energy at  SubDAS river Clumprit  is got water buttress 
energy at area of mixture orchard 0,858 m3, area of non irigated dry field 6,844 
m3, area of coppice 2,909 m3 and area of settlement 0,050 m3.

keyword : erosion speed, subDAS, water buttress energy
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I. PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Umumnya di daerah tropika basah seperti di Indonesia selain faktor iklim 

dan topografi,  faktor bahan induk tanah paling dominan pengaruhnya terhadap 

ciri  dan sifat  tanah yang terbentuk  serta  potensi  untuk pertanian.  Kemampuan 

tanah dalam menahan laju erosi sangat penting untuk dapat mengurangi besarnya 

pengikisan tanah. Pengikisan tanah dalam hal ini dapat disebabkan oleh intensitas 

curah hujan yang tinggi pada suatu wilayah. 

Sungai adalah cekungan yang terdapat di permukaan bumi sebagai tempat 

untuk  menampung  dan  menyalurkan  aliran  air  dan  material  yang  dibawanya 

secara alamiah dari bagian hulu ke bagian hilir suatu daerah pengaliran ke tempat 

yang lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut.  Ditinjau dari segi hidrologi, 

sungai  mempunyai  fungsi  utama  untuk  menampung  curah  hujan  dan 

mengalirkannya sampai ke laut. 

Pengikisan tanah biasa terjadi di daerah pinggiran sungai atau yang disebut 

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

secara  topografik  dibatasi  oleh  punggung-punggung gunung yang  menampung 

dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 

utama yang dinamakan daerah tangkapan air (DTA). DTA (catchment area) yang 

merupakan  ekosistem  dengan  unsur  utamanya  terdiri  atas  sumber  daya  alam 
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(tanah,  air  dan vegetasi)  dan sumber  daya  manusia  sebagai  pemanfaat  sumber 

daya alam (Asdak, 2002). 

Kali  Clumprit  merupakan  salah  satu  anak  sungai  dari  Kali  Ampo  dan 

merupakan SubDAS dari DAS Brantas hulu yang terletak di bagian hulu sehingga 

sangat penting untuk diperhatikan.  SubDAS Kali  Clumprit  ini  terletak di Kota 

Batu kecamatan Batu yang daerah pengalirannya melewati 3 desa antara lain Desa 

Temas, Desa Ngaglik dan Desa Sisir. Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan 

di sekitar DAS daerah hulu yang tidak memperhatikan sistem konservasi dapat 

mendorong terjadinya erosi yang berlebihan. Erosi yang berlebihan tersebut dapat 

menimbulkan  dampak  di  daerah  hilir  dalam bentuk  pendangkalan  sungai  atau 

saluran irigasi karena pengendapan sedimen hasil erosi di daerah hulu. 

Erosi yang terjadi ini dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan 

dan  lingkungan  yang  sekaligus  menyebabkan  ketidakberlanjutan  beberapa 

kegiatan  usaha  ekonomi  produktif.  Pengurangan  laju  erosi  dapat  dilakukan 

dengan cara konservasi tanah dan pengolahan tanah yang baik dan benar melalui 

kaidah-kaidah yang ada. Besarnya erosi berkaitan erat dengan kemampuan tanah 

dalam menyangga air  hujan yang terdapat  di  atas  permukaan  tanah atau yang 

biasa disebut dengan daya sangga air pada DAS. Untuk itu maka perlu diketahui 

daya  sangga  air  DAS  sehingga  dapat  diketahui  kemampuan  tanah  dalam 

menyangga   air   dengan  cara  mengidentifikasikan  tipe  penggunaan  lahan  dan 
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distribusinya. Penggunaan lahan terdiri dari sawah dan bukan sawah yang berupa: 

hutan, perkebunan, tegalan, kebun campuran, pemukiman, kawasan industri dan 

lain-lain.  Kemampuan  tanah  menahan  air  dapat  berkurang  seiring  banyaknya 

pengalihfungsian lahan pertanian menjadi pemukiman dan tempat-tempat industri. 

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang yang  ada,  maka  dapat  dirumuskan  masalah 

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah besarnya laju erosi di SubDAS Kali Clumprit Kota Batu?

2. Bagaimanakah  besarnya daya sangga air di SubDAS Kali Clumprit Kota 

Batu?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya laju erosi yang terjadi di SubDAS Kali Clumprit 

Kota Batu.

2. Mengetahui besarnya daya sangga air di SubDAS Kali Clumprit Kota 

Batu.
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1.4.  Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dapat terfokus pada pokok permasalahan, maka 

masalah yang dibahas hanya pada :

1. Penggunaan  Metode  USLE  (Universal  Soil  Loss  Equation)  dalam 

penghitungan besarnya erosi.

2. Tidak membahas mengenai cara dan rencana teknis rehabilitasi lahan.

3. Tidak membahas mengenai aspek ekonomis yang timbul akibat erosi 

yang terjadi.

4. Tidak membahas macam erosi yang terjadi di lahan.

5. Tidak membahas masalah sedimentasi.

6. Tidak  melakukan  pengukuran  langsung untuk  parameter  kedalaman 

tanah zone perakaran dan kapasitas intersepsi tajuk tanaman.

7. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah ArcView 3.3.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Daerah Aliran Sungai (DAS)

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

topografik  dibatasi  oleh  punggung-punggung  gunung  yang  menampung  dan 

menyimpan  air  hujan untuk  kemudian  menyalurkannya  ke laut  melalui  sungai 

utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA atau 

catchment area) yang merupakan ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas 

sumberdaya  alam (tanah,  air  dan  vegetasi)  dan  sumber  daya  manusia  sebagai 

pemanfaat sumberdaya alam (Asdak, 2004).

2.2.   Erosi

Menurut  Utomo (1994)  erosi  merupakan  proses  pengikisan  kulit  bumi, 

dimana laju pengikisan permukaan tanah lebih besar dibandingkan dengan laju 

pembentukan permukaan tanah. Menurut Suripin (2001), erosi tanah adalah suatu 

proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan 

oleh pergerakan air maupun angin. Kerusakan yang ditimbulkan oleh erosi tidak 

hanya  dirasakan oleh daerah dimana erosi  terjadi  (daerah  hulu),  tetapi  juga di 

daerah  yang  dilalui  yaitu  daerah  tengah  dan  hilir.  Selama  proses  erosi  terjadi 

secara  alamiah  tidak  akan  menimbulkan  masalah  yang  serius  karena  hal  ini 

memang diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah di daerah hulu yaitu 

untuk meremajakan tanah, tetapi bila proses erosi yang terjadi adalah erosi yang 
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dipercepat  (accelerated  erosion)  artinya  proses  erosi  kecepatannya  sudah  jauh 

melebihi  kecepatan  proses  pembentukan  tanah  sehingga  dapat  menyebabkan 

kerusakan  lahan.  Daerah  hulu,  dimana  terjadi  pengikisan  dan  pengangkutan 

lapisan tanah atas akan terjadi penurunan bahan organik, penurunan kandungan 

hara tanaman dan kekurangan air. Kehilangan lapisan atas tanah (top soils) juga 

menyebabkan  meningkatnya  sedimentasi  atau  pengendapan  di  sungai,  danau, 

waduk,  saluran  irigasi  yang  berdampak  akan  mengurangi  usia  efektif  dari 

bangunan-bangunan air tersebut. Daerah pertanian merupakan lahan yang paling 

rentan terhadap terjadinya proses erosi. Lahan-lahan pertanian yang terus menerus 

ditanami  tanpa istirahat  (failow),  dan tanpa disertai  cara  pengelolaan  tanaman, 

tanah  dan air  yang  baik dan  tepat.  Khususnya  di  daerah-daerah  basah dengan 

curah  hujan  yang  melebihi  1500  mm  per  tahun  akan  mengalami  penurunan 

produktifitas tanah sehingga dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, 

dimana unsur hara yang terdapat pada lapisan tanah atas hilang bersamaan dengan 

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

erosi yang tidak melebihi laju pelapukan batuan.

2.3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi

Menurut Utomo (1987), pada dasarnya erosi dipengaruhi oleh iklim, sifat 

tanah,  derajat  dan  panjang  lereng,  adanya  penutup  tanah  berupa  vegetasi  dan 

aktivitas  manusia  dan  hubungannya  dengan  pemakaian  tanah  yang  dapat 

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :
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E = f (i . t . r . v . m)

Keterangan :

i  = iklim                                            v  = vegetasi

t  = tanah                                            m = manusia

r  = topografi

2.3.1. Faktor Iklim

Faktor  iklim  yang  besar  pengaruhnya  terhadap  erosi  adalah  hujan  dan 

temperatur.  Hujan  melalui  tenaga  kinetiknya  dapat  melepaskan  butiran-butiran 

partikel  tanah  dan  sebagian  melalui  kontribusinya  terhadap  aliran  permukaan. 

Karakteristik hujan yang mempengaruhi erosi tanah yaitu jumlah atau kedalaman 

hujan,  intensitas  dan  lamanya  hujan.  Jumlah  hujan  yang  besar  tidak  selalu 

menyebabkan erosi  yang berat  jika intensitasnya  rendah, dan sebaliknya  hujan 

lebat  dalam  waktu  singkat  mungkin  hanya  menyebabkan  sedikit  erosi  karena 

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

erosi yang terjadi cenderung tinggi (Utomo, 1987).

2.3.2. Faktor Topografi

Menurut  Utomo  (1987),  secara  umum  erosi  akan  meningkat  dengan 

meningkatnya kemiringan dan panjang lereng. Pada lahan datar, percikan butir air 

hujan melemparkan partikel  tanah ke udara ke segala arah. Pada lahan miring, 

partikel tanah lebih banyak yang terlempar ke arah bawah daripada yang ke atas. 
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Makin  panjang  lereng  makin  banyak  air  yang  terakumulasi,  sehingga  aliran 

permukaan menjadi lebih tinggi kedalaman maupun kecepatannya.

2.3.3.  Faktor Vegetasi

Hutan  dan  padang  rumput  yang  tebal  mampu  mengurangi/menekan 

pengaruh  faktor  iklim,  topografi  dan  sifat  tanah  terhadapa  erosi.  Pengaruh 

vegetasi ini terjadi melalui (Utomo, 1987) :

a. Intersepsi hujan oleh tajuk tumbuhan

b. Pengurangan laju aliran permukaan dan gaya dipersinya

c. Pengaruh akar dalam peningkatan granulasi dan porositas

d. Kegiatan biologi dalam tanah yang memperbaiki porositas

e. Efek transpirasi yang mengeringkan tanah

2.3.4. Faktor Tanah

Secara  fisik  tanah  terdiri  dari  partikel  mineral  dan  organik  dengan 

berbagai ukuran. Partikel-partikel tanah tersusun dalam bentuk matriks yang pori-

porinya kurang lebih 50 %. Sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara. 

Kaitannya dengan konservasi  tanah dan air,  sifat  fisik tanah yang berpengaruh 

meliputi  :  tekstur  tanah,  struktur  tanah,  permeabilitas  dan  kandungan  bahan 

organik (Utomo, 1987).

2.3.5. Faktor Campur Tangan Manusia

Kegiatan-kegiatan  manusia  kebanyakan  berkaitan  dengan  perubahan 

faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  erosi,  yaitu  perubahan  penutup  tanah 
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akibat penebangan hutan untuk pemukiman, lahan pertanian dan pengembalaan 

ternak.  Perubahan  topografi  secara  mikro  akibat  penerapan  terassering, 

penggemburan  tanah dengan pengolahan serta  pemakaian  stabilizer dan pupuk 

yang berpengaruh pada perubahan struktur tanah.

2.4. Memprediksi Besarnya Nilai Erosi

Metode  USLE (Universal  Soil  Loss  Equation)  atau  Persamaan  Umum 

Kehilangan Tanah (PUKT) dikembangkan  oleh  Wischmeier  dan  Smith  (1965) 

dimana  pengukuran  atau  pengamatan  dilakukan  pada  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi erosi, kemudian erosi dihitung dari faktor-faktor tersebut.

Model USLE dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi potensi erosi 

tingkat meso dan tingkat mikro dimana pada tingkat meso meliputi  areal kecil 

seperti DAS, SubDAS, propinsi, kabupaten dan kecamatan dengan menggunakan 

peta dasar berskala 1:20.000 sampai dengan skala 1:500.000. faktor-faktor yang 

dianalisa  adalah  iklim,  topografi  dan  tanah.  Pada  tingkat  mikro  model  USLE 

digunakan untuk evaluasi erosi potensial yang meliputi areal yang lebih sempit 

yakni sebidang tanah.

USLE  dikembangkan  di  USDA-SCS  (United  State  Departement  of  

Agriculture-Soil Conservation Services) bekerjasama dengan Universitas Purdue 

oleh  Wischmeier  dan  Smith,  berdasarkan  analisis  statistik  terhadap  lebih  dari 

10.000 tahun data erosi dan aliran permukaan, parameter fisik dan pengelolaan 

dikelompokkan menjadi lima variabel utama yang nilainya untuk setiap tempat 



10

dapat dinyatakan secara numeris. Kombinasi enam variabel tersebut dipergunakan 

untuk  menghitung  erosi  lahan.  Secara  umum  dapat  dihitung  besarnya  erosi 

dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) :

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

Keterangan :

Ea    = Banyaknya tanah tererosi per satuan waktu, yang dinyatakan sesuai dengan 

satuan K dan periode R yang dipilih dalam praktek dipakai satuan 

ton/ha/tahun.

R  =  Faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan, yaitu jumlah satuan indeks 

erosi hujan, yang merupakan perkalian antara energi hujan total (E) dan 

intensitas hujan maksimum 30 menit (I30), tahunan dalam KJ/ha

K = Faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per indeks erosi hujan (R) untuk 

suatu tanah yang diperoleh dari petak percobaan yang panjangnya 22,13 m 

dengan kemiringan seragam sebesar 9 % tanpa tanaman, satuan ton/KJ

LS = Faktor panjang – kemiringan lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi per 

indeks erosi dari suatu lahan dengan panjang dan kemiringan lahan tertentu 

terhadap  besarnya  erosi  dari  plot  lahan  dengan  panjang  22,13  m  dan 

kemiringan 9 % di bawah keadaan yang identik tidak berdimensi

C  = Faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman, yaitu nisbah antara 

besarnya  erosi dari  suatu lahan dengan penutup tanaman dan manajemen 

tanaman  tertentu  terhadap  lahan  yang  identik  tanpa  tanaman,  tidak 

berdimensi

P = Faktor tindakan konservasi praktis, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari 

tanah yang diolah searah lereng dalam keadaan identik, tidak berdimensi
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2.4.1.  Faktor Erosivitas Hujan (R)

Faktor  curah  hujan  adalah  besarnya  erosivitas  hujan  tertentu,  yang 

berhubungan  dengan  jumlah  dan  intensitas  hujan.  Faktor  R dinyatakan  dalam 

jumlah indeks erosi hujan selama musim hujan normal. Indeks erosivitas hujan 

adalah  ukuran  erosivitas  hujan,  misalnya  indeks  erosi  hujan  Wischmeier 

merupakan  perkalian  antara  energi  kinetik  dengan intensitas  hujan  maksimum 

selama  30  menit.  Sifat-sifat  hujan  ini  dapat  dianalisa  dari  grafik  curah  hujan 

(Hakim,1986).

Indeks erosivitas  hujan bulanan di DAS Brantas  dapat  dihitung dengan 

menggunakan rumus yang direkomendasikan  oleh (Utomo dan Mahmud,  1984 

dalam Utomo 1994) sebagai berikut :

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

Keterangan :

Rb = Indeks erosivitas bulanan

Hb = Curah hujan bulanan (cm)

Penentuan hujan kawasan pada suatu DAS atau SubDAS memiliki peran 

penting dalam mengetahui besarnya indeks erosivitas hujan yang terjadi. Stasiun 

penangkar  hujan  hanya  memberikan  kedalaman  hujan  di  titik  dimana  stasiun 

tersebut  berada sehingga hujan pada suatu luasan harus  diperkirakan dari  titik 

pengukuran tersebut. Apabila pada suatu daerah terdapat lebih dari satu stasiun 

pengukuran yang ditempatkan secara terpencar,  hujan yang tercatat  di  masing-
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masing stasiun dapat tidak sama. Dalam analisis hidrologi sering diperlukan untuk 

menentukan  hujan  rerata  pada  daerah  tersebut,  yang  dapat  dilakukan  salah 

satunya  dengan metode  poligon Thiessen.  Metode ini  memperhitungkan bobot 

dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Pada suatu luasan 

di  dalam DAS dianggap  bahwa hujan  adalah  sama  dengan  yang  terjadi  pada 

stasiun yang terdekat, sehingga hujan yang tercatat pada suatu stasiun mewakili 

luasan tersebut. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah 

yang  ditinjau  tidak  merata.  Hitungan  curah  hujan  rerata  dilakukan  dengan 

memperhitungkan daerah pengaruh dari setiap stasiun (Triatmodjo,2008).

Pembentukan poligon Thiessen adalah sebagai berikut ini :

a. Stasiun pencatat hujan digambarkan pada peta DAS yang ditinjau, termasuk 

stasiun hujan diluar DAS yang berdekatan, seperti ditunjukkan dalam Gambar 

1.

b. Stasiun-stasiun  tersebut  dihubungkan  dengan  garis  lurus  (garis  terputus) 

sehingga  membentuk  segitiga,  yang  sebaiknya  mempunyai  sisi  dengan 

panjang yang kira-kira sama.

c. Dibuat  garis  berat  pada  sisi-sisi  segitiga  seperti  ditunjukkan  dengan  garis 

penuh pada Gambar 1.

d. Garis-garis berat tersebut membentuk poligon yang mengelilingi tiap stasiun. 

Tiap stasiun mewakili luasan yang dibentuk oleh poligon. Untuk stasiun yang 



13

berada di dekat batas DAS, garis batas DAS membentuk batas tertutup dari 

poligon.

e. Luas tiap poligon diukur dan kemudian dikalikan dengan kedalaman hujan di 

stasiun yang berada di dalam poligon.

f. Jumlah dari  hitungan pada butir  e untuk semua stasiun dibagi  dengan luas 

daerah yang ditinjau menghasilkan hujan rerata daerah tersebut, yang dalam 

bentuk matematik mempunyai bentuk berikut ini :

n

nn

AAA
pApApA

p
+++

+++
=

...
...

21

2211 ………………………………………………(3)

dengan :

: hujan rerata kawasan

p1, p2,…, pn : hujan pada stasiun 1, ,2, 3,…,n

A1, A2,…, An : luas daerah yang mewakili stasiun 1, 2, 3,…,n

Metode  poligon  Thiessen  banyak  digunakan  untuk  menghitung  hujan 

rerata kawasan. Poligon Thiessen adalah tetap untuk suatu jaringan stasiun hujan 

tertentu. Apabila terdapat perubahan jaringan stasiun hujan, seperti pemindahan 

atau penambahan stasiun, maka harus dibuat lagi poligon yang baru.
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Gambar 1.   Poligon Thiessen

2.4.2. Faktor Erodibilitas Tanah (K)

Menurut Utomo (1994) definisi erodibilitas tanah adalah kemudahan tanah 

untuk tererosi. Erodibilitas tanah diberi simbol K. kepekaan suatu tanah terhadap 

erosi  atau  nilai  erodibilitas  suatu  tanah  ditentukan  oleh:  (1)  ketahanan  tanah 

terhadap daya rusak dari luar; (2) kemampuan tanah untuk menyerap air (infiltrasi 

dan  perkolasi).  Ketahanan  tanah  menentukan  mudah  tidaknya  massa  tanah 

dihancurkan  oleh  air  (baik  air  hujan  maupun  limpasan  permukaan),  sedang 

infiltrasi dan perkolasi menentukan volume limpasan permukaan untuk mengikis 

dan mengangkut hancuran massa tanah. Makin mudah massa tanah dihancurkan 

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

limpasan  permukaan,  makin  besar  massa  tanah  yang  terkikis  dan  terangkut, 

sehingga nilai erodibilitas (K) juga makin besar.
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Penentuan nilai K  bisa didapatkan dengan suatu perhitungan, Wischmeier 

et  al.  (1971)  mengembangkan  persamaan  matematis  yang  menghubungkan 

karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanah sebagai berikut :

K = {2,71 x 10-4 ( 12 – OM) M1,14 + 3,25 (S – 2) + 2,5 (P – 3) / 100 }…………(4)

Keterangan :

K  = Erodibilitas tanah

OM  = Persen unsur organik

S  = Kode klasifikasi struktur tanah (granular, platy, massive, dll)

P  = Permeabilitas tanah

M  = Persentase ukuran partikel (% debu+pasir sangat halus) x (100 - % liat)

Pendugaan  besarnya  nilai  erodibilitas  (K)  dengan  menggunakan 

Nomogram Wischmeier ditunjukkan dalam Lampiran 1 s/d Lampiran 4. Menurut 

beberapa  peneliti  di  Indonesia  mengadakan  penelitian  untuk  menghitung 

erodibilitas tanah, diantaranya disajikan dalam Lampiran  5 dan Lampiran 6.

2.4.3.  Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

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

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

lereng  dinyatakan  dalam  satuan  derajat  atau  persen  (%),  misalnya  lereng 

dinyatakan  mempunyai  kemiringan  10  % jika  perbandingan  panjang  kaki  dan 

tinggi  adalah  1:1.  Kemiringan  mempengaruhi  kecepatan  dan volume limpasan 

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

makin cepat laju limpasan permukaan. Semakin singkatnya waktu untuk infiltrasi, 
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maka  volume  limpasan  permukaan  semakin  besar.  Semakin  meningkatnya 

persentase kemiringan, maka erosi semakin besar. Panjang lereng mempengaruhi 

kemampuan untuk mengerosi tanah.

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

berikut :

20139,00975,0136,0(
100

SSLLS ++= )…..…..……………………….…….(5)

Keterangan :

LS = faktor topografi

L = Panjang lereng (m)

S = Kemiringan lereng (%)

2.4.4.  Faktor Tanaman Penutup (C)

Menurut  Abdurachman,  dkk  (1984)  Faktor  pengelolaan  tanaman 

(faktor C) menunjukkan keseluruhan vegetasi, seresah, keadaan permukaan tanah 

dan  pengelolaan  lahan  terhadap  besarnya  tanah  yang  hilang  (erosi).  Faktor  C 

merupakan salah satu parameter dalam USLE yang telah dimodifikasi untuk dapat 

dimanfaatkan  dalam menentukan besarnya  erosi  di  daerah berhutan atau lahan 

dengan dominasi vegetasi berkayu. Parameter tersebut adalah konsolidasi tanah, 

sisa-sisa  tanaman,  tajuk  vegetasi,  sistem  perakaran,  efek  sisa  perakaran  dari 

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

rumput-rumputan. Nilai faktor C dapat dilihat dalam Lampiran 7 dan Lampiran 8.
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2.4.5. Pengelolaan dan Konservasi Tanah (P)

Pengaruh  aktivitas  pengelolaan  dan  konservasi  tanah  (P)  terhadap 

besarnya erosi dianggap berbeda dari pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas 

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

aktivitas  pengelolaan  dan  konservasi  tanah  (P)  bervariasi  terutama  tergantung 

pada kemiringan lereng. Faktor  P adalah  nisbah antara tanah tererosi rata-rata 

dari bahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi 

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

faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah.

Penilaian  faktor  P di  lapangan  lebih  mudah  bila  digabungkan  dengan 

faktor C karena dalam kenyataannya, kedua faktor tersebut berkaitan erat. Untuk 

daerah yang belum tersedia nilai  P dapat menggunakan Lampiran 9 – Lampiran 

10. 

2.5. Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Perkiraan  erosi  tahunan  rata-rata  dan  kedalaman  tanah  dipertimbangkan 

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

Bahaya Erosi disajikan dalam Tabel 1.
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Tabel 1.  Kelas Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Solum Tanah
(cm)

Kelas Erosi
I II III IV V

Erosi (ton/ha/thn)
< 15 15 - 60 60 - 180 180 - 

480
> 480

Dalam
>90

SR
0

R
I

S
II

B
III

SB
IV

Sedang
60 – 90

R
I

S
II

B
III

SB
IV

SB
IV

Dangkal
30 - 60

S
II

B
III

SB
IV

SB
IV

SB
IV

Sangat Dangkal
< 30

B
III

SB
IV

SB
IV

SB
IV

SB
IV

Sumber : BRLKT (1998)

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

2.6.  Daya Sangga Air pada DAS

Menurut Irianto et al. (1999), daya sangga air DAS adalah daya sangga air 

potensial,  yakni  kemampuan potensial  dari tanah menahan air untuk sementara 

sebelum air mengalir ke daerah di bawahnya. Pendugaan daya sangga air DAS 

didasarkan pada daya absorpsi pori tanah terhadap air hujan, kapasitas permukaan 

tanah menampung (menggenangkan air), dan kapasitas intersepsi tajuk tanaman. 

Untuk  mengetahui  besarnya  daya  sangga  air  pada  lahan  dibutuhkan  beberapa 

parameter  pengukuran,  diantaranya  ruang  pori  total  (RPT),  kandungan  air 

kapasitas  lapang  (KA),  kapasitas  absorpsi  air  (AA),  kedalaman  tanah  zone 
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perakaran  (ZP),  potensial  absorpsi  (PA),  kapasitas  genangan  (KG),  kapasitas 

intersepsi tajuk (KI), dan daya sangga potensial (DSP).

2.6.1.  Tipe Penggunaan Lahan DAS

Berdasarkan  tipe  penggunaan  lahan,  maka  komponen  penyusun  daerah 

aliran sungai (DAS) dikelompokkan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas 

lahan sawah menempati proporsi yang sangat penting dalam suatu DAS (Irianto 

et al., 1999). Kondisi lahan sawah dengan sistem teras, mempunyai fungsi antara 

lain  :  1)  mengendalikan  banjir,  2)  mengendalikan  erosi  dan  longsor,  3) 

memelihara sumber  daya  air  tanah,  dan 4) menjaga kestabilan temperatur  agar 

tetap rendah (Nishio,  1999).  Alih fungsi  lahan sawah ke tipe penggunaan lain 

akan menurunkan fungsi lahan sawah untuk menahan dan mendistribusikan air 

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

atau banjir di daerah hilir. 

Umumnya  lahan  sawah  dan  lahan  kering  beralih  fungsi  menjadi 

pemukiman atau kawasan industri. Alih fungsi ini akan mengurangi fungsi lahan 

sawah sebagai reservoir sementara air aliran permukaan karena lahan sawah juga 

berfungsi untuk: a) menampung dan mendistribusikan air aliran permukaan,  b) 

mengurangi laju aliran permukaan dan erosi. Secara umum, alih fungsi lahan akan 

mempengaruhi  daya  sangga air  pada suatu  DAS. Menurut  Martin  (1993),  alih 

fungsi  lahan  adalah  bergesernya/berubahnya  manfaat  atau  penggunaan  suatu 

lahan di suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda.



20

2.6.2.  Rumus Perhitungan Daya Sangga Air DAS

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

maka  terlebih  dahulu  diidentifikasi  tipe  penggunaan  lahan  dan  distribusinya. 

Penggunaan lahan terdiri dari sawah dan bukan sawah berupa: hutan, perkebunan, 

tegalan, kebun campuran, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain. 

Daya  sangga  air  potensial  untuk  lahan  sawah  dihitung  dengan  menggunakan 

persamaan berikut : 

WPi = {(TP - TG) + IT} x Ai……………………………………………….……(6)

dimana: 

WPi =  Daya sangga air potensial sawah (m3)

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

permukaan pematang (m) 

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

permukaan air (m)

KI =  Kapasitas intersepsi tajuk (m) 

Ai  =  Luas sawah (m2) 

Sedangkan daya sangga air untuk tipe penggunaan lahan bukan sawah dihitung 

berdasarkan: total ruang pori tanah, kandungan air tanah pada kapasitas lapang, 

zone  perakaran,  dan  intersepsi  oleh  tajuk  tanaman  dengan  menggunakan 

persamaan (Irianto et al., (1999) : 

WPni = {(RPT-KA) x ZP + KG + IT} x Ai ……………………………………..(7)



21

dimana: 

WPni =  Daya sangga air potensial bukan sawah (m3)

RPT =  Ruang pori total

KA =  Kadar  air  tanah  sebelum  peristiwa  hujan  diasumsikan  sama  dengan 

kapasitas  lapang  serta  diasumsikan  pula  bahwa  runoff  tidak  terjadi 

sebelum pori air tanah menjadi jenuh 

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

                infiltrasi pada setiap peristiwa hujan (m)

KG     =  Kapasitas genangan yang berhubungan dengan kekasaran permukaan

               (m) 

KI       =  Kapasitas intersepsi tajuk (m)

Ai       =  Luas penggunaan lahan bukan sawah (m2)

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

WP= Σ WPi + Σ WPni…………………………………………………………. (8)

2.7.   Sistem Informasi Geografi

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat lunak, perangkat keras dan goegrafis dan sumber daya manusia yang 

bekerjasama  secara  efiktif  untuk  menangkap,  menyimpan  memperbaiki, 

memperbaharui,  mengelola,  memanipulasi,  mengintegrasikan,  menganalisa  dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Budiyanto, 2002).

Menurut Aronof (1993), Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu 

sistem informasi  yang  dapat  memadukan  antara  data  grafis  dengan  data  teks 

(atribut)  objek yang  dihubungkan secara  geografis  di  bumi  (georeference).  Di 
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samping  itu,  Sistem  Informasi  Geografi  ini  juga  dapat  menggabungkan  data, 

mengatur data dan melakukan analisa data untuk selanjutnya menghasilkan output 

yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah geografi. 

Sistem  Informasi  Geografi  (SIG)  merupakan  terjemahan  dari  geographical  

Information System (GIS).

Secara  lebih  spesifik  Aronof  mendefinisikan  SIG sebagai  suatu  sistem 

yang berbasiskan komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data 

yang bereferensi geografis yang mencakup :

a. Data input (pemasukan).

b. Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data).

c. Analisis dan manipulasi data.

Definisi  SIG  selalu  bertambah,  berkurang  dan  bervariasi.  Hal  ini  karena  SIG 

merupakan  suatu  bidang  kajian  ilmu  dan  teknologi  yang  relatif  baru  namun 

terlepas  dari  bervariasinya  definisi  SIG  secara  umum  yang  paling  perlu 

diperhatikan adalah komponen-konponen yang disebutkan.

2.7.1. Bentuk dan Struktur Data dalam Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat bekerja dengan bermacam-macam 

data sesuai dengan tujuan spesifik dari penggunaan SIG itu sendiri. Secara umum 

data-data yang ada dapat dikelompokkan menjadi data spasial yaitu peta data-data 

non spasial (atribut) yang bersifat deskriptif.
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1. Data Spasial

Data  spasial  adalah  jenis  data  yang  merepresentasikan  obyek-obyek 

geografi  yang  penyajian  datanya  secara  keruangan.  Puntodewo  (2003) 

mengemukkan bahwa, data spasial dapat direpresentasikan dalam 2 format.

• Vektor

Dalam format vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis 

(arc/line), poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir 

pada  titik  yang  sama),  titik/point  (node  yang  punya  label),  dan  nodes 

(merupakan titik perpotongan antara dua baris). 

• Raster (sel grid)

Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan dengan struktur sel  grid 

yang  disebut  sebagai  pixel  (picture  element).  Resolusi  (definisi  visual) 

tergantung  pada  ukuran  pixel-nya,  semakin  kecil  ukuran  permukaan  bumi 

yang  direpresentasikan  oleh  sel,  semakin  tinggi  resolusinya.  Data  raster 

dihasilkan  dari  sistem  penginderaan  jauh  dan  sangat  baik  untuk 

merepresentasikan  batas-batas  yang  berubah  secara  gradual  seperti  jenis 

tanah, kelembaban tanah, suhu dan lain-lain.

2. Data Atribut
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Merupakan data yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai obyek 

data spasial dan bersifat identitas. Data atribut dapat dinyatakan menjadi empat 

kelompok, yaitu :

• Normal,  bersifat  membedakan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya, 

tanpa ada urutan berdasarkan harkat, keterangan identitas.

• Ordinal,  bersifat  membedakan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan 

bersifat urutan.

• Interval,  mengacu  ke  obyek  alam yang  bersifat  selang (minimum dan 

maksimum) tertentu dan adanya interval baku tertentu.

• Ratio, mempunyai ciri yang sama dengan interval tetapi mempuyai nilai 

awal mutlak.

2.7.2. Pembuatan Peta Digital

Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta 

digital  yang  tersimpan  dalam basis  data.  Dalam  SIG,  dunia  nyata  dijabarkan 

dalam peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang (space) dan klasifikasi, 

atribut  data,  dan  hubungan  antar  item data.  Kerincian  dalam  pembuatan  peta 

digital tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut sebagai 

peta dasar (Budiman, 1994 dalam Budiyanto, 2002).

Proses konversi peta analog menjadi peta digital dapat dilakukan dengan 

beberapa metode. Metode yang sering dilakukan adalah :

a. Digitasi peta analog dengan digitizer
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b. Scanning peta

c. Produksi peta digital

d. Masukan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan

e. Transfer dari sumber data digital

Cara kerja pembuatannya adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial 

pada  peta  menjadi  kumpulan  koordinat  (x,y).  Proses  digitasi  dapat  dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara manual dengan alat digitizer dan digitasi on screen 

menggunakan perangkat lunak (software). Perangkat lunak yang dapat digunakan 

dalam digitasi misalnya AutoCAD, R2V, ArcView, dan lain-lain.

Proses  pendigitasian  peta  terdiri  dari  beberapa  tahapan yaitu  penyiapan 

peta-peta  yang  akan  didigitasi,  perekaman  koordinat-koordinat  peta  (digitasi 

aktual), pengeditan dan perbaikan data sebelum penyimpanan dalam bentuk peta 

basis data, dan pemasukan data atribut yang beragam sesuai data spasial. 

2.7.3. Pengolahan Data Atribut

Pengolahan terhadap data atribut ditujukkan untuk menelusuri, mengedit 

dan  menganalisis  data  atribut.  Pengolahan  data  dapat  dilakukan  sebelum atau 

sesudah  pengolahan  data  spasial.  Fungsi-fungsi  edit  dan  penelusuran  data 

memungkinkan untuk perbaikan dan evaluasi data yang sudah ada, analisis atribut 

sangat  berguna  dan  dapat  meningkatkan  efisiensi  pengolahan  data  spasial, 

terutama  untuk  analisis  data  spasial  yang  komplek.  Fungsi  pemasukan  dan 

penambahan data atribut merupakan operasi utama yang rutin dan banyak dipakai, 
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seperti contoh operasi berupa nilai suatu obyek akan dijawab operasi data atribut 

saja. Pengolahan data spasial kadang tidak diperlukan jika pengolahan data atribut 

telah dilakukan.

2.7.4. Fungsi Analisis Spasial SIG

Kemampuan  SIG  juga  dikenali  dari  fungsi-fungsi  analisis  yang  dapat 

dilakukan. Menurut Aronof (1989)  dalam Setiawan (2002), kemampuan analisis 

spasial menggunakan SIG dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam.

1. Pengukuran, Query Spasial dan Fungsi Klasifikasi

Fungsi  ini  merupakan  fungsi  yang  meng-explore data  tanpa  membuat 

perubahan yang mendasar dan biasanya dilakukan sebelum analisis data. Fungsi 

pengukuran mencakup pengukuran jarak suatu obyek, luas area baik itu 2 dimensi 

atau  3  dimensi.  Query  spasial  dalam  mengidentifikasi  obyek  secara  selektif, 

definisi  pengguna,  maupun  melalui  kondisi  logika.  Fungsi  klasifikasi  adalah 

mengklasifikasikan kembali suatu data spasial atau atribut menjadi data spasial 

yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu.

2. Fungsi Overlay

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial 

yang menjadi masukannya. Misalnya, untuk menghasilkan wilayah-wilayah yang 

sesuai  untuk budidaya  tanaman tertentu  diperlukan data  ketinggian  permukaan 

bumi, data kadar air tanah, dan data jenis tanah, maka fungsi analisis overlay akan 

dilakukan terhadap ketiga data spasial atau atribut tersebut.
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3. Fungsi 3D Analyst

Fungsi  3 dimensi  terdiri  dari  sub-sub fungsi  yang berhubungan dengan 

presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis ini menyediakan 

fasilitas-fasilitas  (alat  bantu  yang  digunakan)  kualitas  tinggi  untuk pembuatan, 

analisa dan visualisasi data permukaan secara 3 dimensi.

4. Fungsi Spatial Analyst

Fungsi  ini  menyediakan  jangkauan  yang  luas  mengenai  kemampuan-

kemampuan yang  powerfull dalam pemodelan spasial dan analisis-analisis yang 

bersangkutan.  Melalui  fungsi  ini  pengguna  dapat  membuat,  melakukan  query, 

melakukan  perhitungan,  memetakan  dan  menganalisa  data-data  citra  raster 

dengan basis piksel/cell dan kemudian melakukan analisa data-data spasial vektor 

dan raster secara terintegrasi.

2.7.5. Digital Elevation Model (DEM)

Digital  Elevation  Model  (DEM)  adalah  suatu  metode  pendekatan  yang 

biasa dipakai untuk memodelkan relief permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. 

Metode  DEM  ini dapat dipakai sebagai model,  analisa, representasi  fenomena 

yang  berhubungan  dengan  topografi  atau  permukaan  lain.  Penggunaan  DEM 

dalam  proses  analisis  limpasan  permukaan  akan  membantu  ketelitian  dalam 

mengidentifikasikan  kemiringan  lahan,  arah  aliran,  akumulasi  aliran,  panjang 

lintasan aliran dan penentuan daerah pengaliran.
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Terdapat  beberapa  metode  untuk  menggambarkan  bentuk  permukaan 

dalam DEM, yaitu antara lain model grid  dalam bentuk bujursangkar, model TIN 

(Triangulated Irregular Network) dalam bentuk segitiga yang tidak beraturan dan 

yang  terakhir  adalah  Cellular  Automata  (CA) yaitu  dalam  bentuk  segitiga, 

segiempat dan segienam beraturan. 



III. METODE PENELITIAN

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  November  2008 sampai  dengan 

selesai. Lokasi penelitian dilaksanakan di SubDAS Kali Clumprit Kota Batu. Kali 

Clumprit merupakan salah satu anak sungai dari sungai Ampo yang merupakan 

subDAS  dari  DAS  Brantas  Hulu.  SubDAS  Kali  Clumprit  ini  terletak  di 

Kecamatan  Batu yang  daerah pengalirannya  melewati  3  desa antara  lain  Desa 

Temas, Desa Ngaglik dan Desa Sisir.

SubDAS Kali Clumprit berada pada ketinggian yang berkisar antara 825 

sampai  dengan 1310 m dpl  (di  atas  permukaan  laut).  SubDAS Kali  Clumprit 

mempunyai luas total 184,157 ha yang penggunaan lahannya terdiri atas Tegalan, 

Pemukiman, Kebun Campuran dan Semak Belukar.

SubDAS  Kali  Clumprit  dipengaruhi  oleh  satu  stasiun  pengamat  hujan 

yaitu  stasiun hujan  Ngaglik  dan jenis  tanah  yang  terdapat  pada  SubDAS Kali 

Clumprit adalah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu.

3.2.  Tahapan Kegiatan

Penelitian dikerjakan dalam beberapa tahapan, yaitu :

3.2.1.   Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penghitungan laju erosi dengan metode USLE 

antara lain :
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a. Peta Topografi wilayah SubDAS Kali Clumprit Kota Batu  Skala 1:25000.

b. Peta Tata Guna Lahan wilayah SubDAS Kali Clumprit Kota Batu Skala 

1:25000.

c. Peta Jenis Tanah Kota Batu skala 1:25000.

d. Data Jenis Tanah wilayah SubDAS Kali Clumprit Kota Batu.

e. Data Penggunaan Lahan wilayah SubDAS Kali Clumprit Kota Batu.

f. Data Curah Hujan Stasiun Pengamat Hujan Ngaglik tahun 1998 - 2007.

Data yang digunakan untuk penghitungan daya sangga air pada lahan di 

daerah SubDAS Kali Clumprit didapatkan dengan mengambil sampel tanah pada 

setiap penggunaan lahan yang ada di SubDAS Kali Clumprit. 

3.2.2.  Pengolahan Data

Peta  yang  telah  didapatkan  kemudian  diolah  dengan  menggunakan 

software ArcView 3.3 untuk mempermudah penentuan faktor R (Indeks erosivitas 

hujan),  K (erodibilitas  tanah),  LS (panjang  dan  kemiringan  lereng),  C 

(pengelolaan tanaman) dan P (konservasi tanah) pada SubDAS Kali Clumprit.

Sampel tanah yang didapatkan dari berbagai tipe penggunaan lahan yang 

ada di SubDAS Kali Clumprit kemudian diujikan pada laboratorium fisika tanah 

sehingga nantinya akan didapatkan nilai ruang pori total, kandungan air kapasitas 

lapang  dan  kapasitas  genangan.  Nilai  tersebut  nantinya  digunakan  dalam 
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penghitungan  daya  sangga  air  pada  lahan  dengan  menggunakan  rumus  pada 

persamaan 5 dan persamaan 6.

3.2.3.   Analisa Data

a.   Penentuan Indeks Erosivitas Hujan

Penentuan curah hujan rerata daerah pada penelitian ini menggunakan data 

curah hujan bulanan dengan mengambil  data  selama 10 tahun mulai  tahun 

1998 sampai dengan tahun 2007 pada stasiun hujan Ngaglik.

Indeks  erosivitas  hujan  bulanan  SubDAS  Kali  Clumprit  dapat  ditentukan 

dengan  menggunakan  rumus  yang  direkomendasikan  oleh  (Utomo  dan 

Mahmud, 1984 dalam Utomo, 1994) sesuai dengan persamaan 2. 

b.   Penentuan Faktor Erodibilitas Tanah

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

yang ada pada SubDAS Kali Clumprit  dan dapat dihitung nilai  erodibilitas 

tanah (K) dengan mengeplot hasil analias uji tekstur, permeabilitas, struktur 

tanah,  dan  kandungan  bahan  organik  pada  nomogram  erodibilitas  tanah. 

Selain itu, penentuan nilai K juga dilakukan dengan menggunakan persamaan 

3.

c.   Penentuan Faktor Lereng

      Penentuan nilai  kemiringan/Slope  (S) diolah dengan menggunakan  DEM 

(Digital  Elevation  Model)  dengan  software ArcView  3.3.  Pengolahan  ini 

menggunakan peta kontur sebagai peta dasar.
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Langkah-langkah untuk mendapatkan peta Slope adalah :

1. Menampilkan  peta  kontur  digital  dalam  jendela  view pada  software  

ArcView.

2. Membangkitkan  peta  kedalam  DEM  dalam  bentuk  3  dimensi  dengan 

format TIN (Triangular Irreguler Network)

3. Konversi DEM dari format TIN ke dalam format grid dengan ukuran cell 

1 x 1 m. 

4. Menurunkan grid ketinggian menjadi slope

Faktor  panjang  lereng  dan  kemiringan  dihitung  dengan  menggunakan 

persamaan 4. 

d.  Penentuan Faktor Tanaman

      Penentuan besarnya nilai  C dilihat dari peta penggunaan lahan, jika dalam 

tematik penggunaan lahan terdapat lebih dari satu vegetasi, maka nilai faktor 

pengelolaan tanaman (C) dihitung rerata tertimbangnya dengan rumus :

      
( ) ( ) ( ) ( ) ( )













++++
++++

=
smkkbntglpkswh

smksmkkbnkbntgltglpkpkswhswh
thn LLLLL

xCLxCLxCLxCLxCL
C

Koefisien  pengelolaan  tanaman  (C)  didapat  dari  hasil  penelitian  terdahulu 

diantaranya disajikan dalam Lampiran 7 dan Lampiran 8.

e.   Penentuan Faktor Pengelolaan dan Konservasi Tanah
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     Nilai P dapat dilihat  dari peta penggunaan lahan dan peta kelerengan jika 

dalam tematik  penggunaan  lahan  terdapat  lebih  dari  satu  pengelolaan  dan 

konservasi  tanah,  maka  P dapat  dihitung  dengan  rerata  tertimbang  dengan 

rumus sebagai berikut :

      
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

smkkbntglpkswh

smksmkkbnkbntgltglpkpkswhswh
unitlahan LLLLL

xPLxPLxPLxPLxPL
P

++++
++++

=

Nilai faktor P dapat dilihat dalam Lampiran 9 dan Lampiran 10. 

f.  Penghitungan Besarnya erosi

   Penghitungan besarnya erosi pada penelitian ini menggunakan metode USLE 

(Universal Soil Loss Equation) yang dapat dilihat pada persamaan 1. 

g. Perhitungan Daya Sangga Air DAS, sampel tanah yang diambil pada tiap lahan 

yang  terdapat  di  SubDAS Kali  Clumprit  kemudian  diujikan  di  laboratorium 

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

kapasitas  lapang  dan   kapasitas  genangan.  Dalam  penelitian   ini  kapasitas 

intersepsi  tajuk  tanaman  dan  kedalaman  tanah  zone  perakaran  tidak  dapat 

dilakukan  pengukuran  langsung  di  lapang  dikarenakan  adanya  keterbatasan 

waktu dan biaya sehingga untuk mengetahui besarnya kapasitas intersepsi tajuk 

tanaman dan kedalaman tanah zone perakaran diperoleh dari  hasil penelitian 

yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan 

Tanah dan Agroklimat Bogor dan literatur. Nilai-nilai ini nantinya digunakan 

untuk menganalisa besarnya daya sangga air pada tiap lahan. 
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3.3.  Diagram Alir
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Gambar 2.  Diagram Alir Penghitungan Laju Erosi

Gambar 3.   Diagram Alir Perhitungan Daya Sangga Air DAS
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Deskripsi Wilayah

4.1.1.  Kondisi Umum Wilayah

Kali Clumprit merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Ampo yang 

merupakan SubDAS dari DAS Brantas Hulu. Secara administratif SubDAS Kali 

Clumprit terletak di Kota Batu dan daerah pengalirannya melewati 3 Desa yaitu 

Desa  Temas,  Desa  Sisir  dan  Desa  Ngaglik  (Lampiran  27).  Berdasarkan  Peta 

Penggunaan  Lahan  (Land  Use)  2003  dari  BAKOSURTANAL  SubDAS  Kali 

Clumprit  mempunyai  luas  total  184,157  ha  yang  terbagi  atas  ;  (1)  Tegalan 

129,142 ha (70,126 %); (2) Pemukiman 2,280 ha (1,238 %), Kebun Campuran 

8,663  ha  (4,704  %)  dan  Semak  Belukar  44,072  ha  (23,934  %).  Ketinggian 

SubDAS Kali Clumprit berkisar antara 825 sampai dengan 1310 m dpl (di atas 

permukaan laut).  Peta SubDAS Kali Clumprit dapat dilihat pada Lampiran  11 

Sedangkan Peta  Penggunaan Lahan SubDAS Kali  Clumprit  Tahun 2003 dapat 

dilihat pada Lampiran 12.

4.1.2.  Iklim

SubDAS Kali Clumprit termasuk kedalam wilayah yang memiliki kondisi 

daratan tinggi dengan tipe iklim muson tropika yang memiliki musim kering  dan 

basah.  Musim hujan  terjadi  mulai  pertengahan  November  hingga  akhir  Maret, 
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musim  kemarau  mulai  awal  Juni  hingga  akhir  September,  dengan  musim 

peralihan diantara bulan tersebut.

Selama  periode  Desember  hingga  Maret,  penyinaran  matahari  sangat 

sedikit yang mengakibatkan tumbuhan mengalami kebanyakan air serta gangguan 

hama dan penyakit. Selama periode Juli hingga September, persediaan air tanah 

menjadi sangat terbatas dan bahkan terjadi defisit sehingga sering menimbulkan 

kegagalan panen. SubDAS Kali Clumprit dipengaruhi oleh satu stasiun pengamat 

hujan yaitu stasiun hujan Ngaglik yang terletak pada elevasi 887 m dpl. Besarnya 

curah  hujan  rata-rata  bulanan  pada  stasiun  hujan  Ngaglik  dapat  dilihat  pada 

Lampiran 13. 

4.1.3.  Tanah

Berdasarkan  peta  jenis  tanah  yang  didapatkan  dari  Badan  Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas tahun 2003 dapat diketahui bahwa pada 

SubDAS Kali  Clumprit  terdapat jenis tanah asosiasi  latosol coklat  dan regosol 

kelabu.  Jenis  tanah  ini  merupakan  sekelompok  tanah  yang  secara  geografis 

bersatu karena  bahan induknya  yang relatif  seragam sifatnya,  kelompok tanah 

tersebut  terdiri  dari  latosol  coklat  dan  regosol  kelabu.  Menurut  Hardjowigeno 

(2003)  regosol  kelabu  merupakan  tanah  muda  yang  sifat  tanahnya  masih 

didominasi oleh sifat bahan induknya sedangkan untuk jenis tanah latosol coklat 

merupakan jenis tanah dewasa, pada tingkat  ini  tanah mempunyai  kemampuan 

berproduksi tinggi karena unsur-unsur hara didalam tanah cukup tersedia.
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4.2.  Penentuan Indeks Erosivitas Hujan (R)

Perhitungan  Indeks  erosivitas  hujan  pada  SubDAS  Kali  Clumprit 

menggunakan  Metode  Utomo  yang  terdapat  pada  Persamaan  2.  Penggunaan 

Metode Utomo dikarenakan Metode Utomo didapatkan dari hasil penelitian pada 

DAS Brantas yang merupakan induk dari SubDAS Kali Clumprit. Stasiun hujan 

yang mempengaruhi besarnya curah hujan pada SubDAS Kali Clumprit  adalah 

Stasiun Hujan Ngaglik dan data curah hujan yang digunakan dalam perhitungan 

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

tahun 1998 sampai dengan 2007.

Pada  umumnya  dalam  menentukan  indeks  erosivitas  hujan  pada  suatu 

DAS dapat menggunakan metode Thiessen.  Metode Thiessen digunakan untuk 

mengetahui besarnya curah hujan rerata jika pada wilayah DAS tersebut terdapat 

lebih dari satu stasiun pengamat hujan. Berdasarkan peta sebaran stasiun hujan 

dapat  diketahui  bahwa curah  hujan  yang  terjadi  pada  SubDAS Kali  Clumprit 

hanya dipengaruhi oleh satu stasiun hujan yaitu stasiun hujan Ngaglik sehingga 

pada  penelitian ini penentuan indeks erosivitas hujan yang terjadi pada SubDAS 

Kali Clumprit tidak menggunakan metode Thiessen. 

Hasil  perhitungan  Indeks  erosivitas  hujan  (R)  yang  dihitung  dengan 

Metode Utomo didapatkan nilai R pada SubDAS Kali Clumprit sebesar 319,573. 

Hasil  perhitungan Indeks  erosivitas  hujan  (R)  selengkapnya  dapat  dilihat  pada 
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Lampiran  14.  Indeks  erosivitas  hujan  rata-rata  bulanan  dari  Stasiun  Hujan 

Ngaglik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Nilai Indeks Erosivitas Hujan (R)

Bulan R Bulanan Rata-rata
Januari 40,745
Februari 41,658
Maret 41,683
April 25,996
Mei 17,613
Juni 14,762
Juli 14,160
Agustus 11,483
September 12,836
Oktober 22,954
November 34,067
Desember 41,616
Tahunan 319,573

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R tebesar terjadi pada bulan Maret yaitu 

sebesar 41,683 sedangkan nilai R terkecil terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 

11,483. Nilai  R terbesar terjadi karena pada bulan Maret jumlah hari hujan yang 

terjadi sebanyak 31 hari dengan jumlah hujan maksimum sebesar 144 mm. nilai R 

terkecil terjadi pada bulan Agustus karena pada bulan tersebut curah hujan yang 

terjadi relatif kecil dengan jumlah hari hujan sebanyak 5 hari dengan jumlah hujan 

maksimum sebesar 19 mm. Menurut Utomo (1987) jumlah hujan yang besar tidak 

selalu  menyebabkan  erosi  yang berat  jika intensitasnya  rendah dan sebaliknya 

hujan  lebat  dalam  waktu  singkat  mungkin  hanya  menyebabkan  sedikit  erosi 
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karena jumlah hujannya sedikit, jika jumlah dan intensitas hujan keduanya tinggi 

maka erosi yang terjadi cenderung tinggi. 

4.3.  Penentuan Erodibilitas Tanah (K)

Berdasarkan peta  jenis  tanah  (Lampiran  24)  yang didapat  dari  BPDAS 

Brantas Tahun 2003 diketahui bahwa wilayah SubDAS Kali Clumprit memiliki 

jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu. Asosiasi latosol coklat dan 

regosol  kelabu  merupakan  sekelompok  tanah  yang  secara  geografis  bersatu 

karena  bahan  induknya  yang  relatif  seragam sifatnya.  Menurut  Hardjowigeno 

(2003)  penamaan asosiasi pada suatu peta jenis tanah dikarenakan ditemukannya 

dua atau lebih jenis tanah utama yang masing-masing luasnya kurang dari 75 % 

luas satuan peta tanah tersebut, sehingga kedua jenis tanah utama yang ada pada 

wilayah  SubDAS Kali  Clumprit  yaitu  latosol  coklat  dan  regosol  kelabu untuk 

pengambilan sampel tanahnya tidak dapat diambil secara terpisah.

Berdasarkan  sampel  tanah  yang  diambil  pada  daerah  Glonggong  Desa 

Temas,  tanah  jenis  asosiasi  latosol  coklat  dan  regosol  kelabu  mempunyai 

perbandingan pasir sebesar 36 %, liat sebesar 21 % dan debu sebesar 43 %, dari 

perbandingan ini dapat diklasifikasikan bahwa tanah ini termasuk tanah lempung 

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

granuler sangat halus (< 1mm) serta memiliki ciri rasa tidak kasar dan tidak licin 

dan agak melekat dengan bahan organik sebesar 4,47 %. Kesuburan tanah cukup 

baik karena mengandung jenis tanah latosol coklat dan agak tahan terhadap erosi. 
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Pengklasifikasian  dilakukan  dengan  menggunakan  Diagram  Segitiga  Tekstur 

Tanah dan Sebaran Besar Butir (Lampiran 3) sedangkan hasil analisa tanah dapat 

dilihat pada Lampiran 15.

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

menggunakan Persamaan 3 pada jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol 

kelabu didapatkan nilai K sebesar 0,263. Perhitungan nilai K selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 16. Menurut Hardjowigeno (2003) besarnya nilai K untuk 

tiap  jenis  tanah  yang  ada  di  Indonesia  berbeda-beda  meskipun  memiliki  jenis 

tanah yang sama hal ini dikarenakan nilai  K tidak hanya dipengaruhi oleh jenis 

tanah  saja  namun  juga  karena  beragamnya  sifat  bahan  induk,  topografi  atau 

faktor-faktor pembentuk tanah lainnya. Pada Lampiran 5 menunjukkan besarnya 

K pada jenis tanah latosol di tiga tempat seperti Darmaga, Citarum dan Dampit 

memiliki nilai K yang beragam walaupun memiliki jenis tanah yang sama.

Nilai  K juga dapat  dihitung dengan cara mengeplot  hasil  analisa  tanah 

seperti  % pasir  halus  +  % debu,  %  pasir,  bahan  organik,  struktur  tanah  dan 

permeabilitas  pada  nomogram  pendugaan  erodibilitas  tanah  (Lampiran  4). 

Perhitungan nilai K dengan menggunakan nomogram mendapatkan nilai K untuk 

jenis tanah asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu  sebesar 0,24. Nilai yang 

dihasilkan dengan menggunakan nomogram tidak jauh berbeda dengan nilai  K 

yang didapatkan dengan menggunakan Persamaan 3. 
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4.4.  Penentuan Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Kemiringan  suatu  lereng  dapat  dinyatakan  dalam  satuan  derajat  atau 

persen (%). Berdasarkan peta kemiringan (Lampiran 25) yang didapat dari hasil 

overlay peta  SubDAS  Kali  Clumprit  dan  peta  kontur  (Lampiran  26)  dengan 

menggunakan  software ArcView 3.3 diketahui SubDAS Kali Clumprit memiliki 

kemiringan berkisar antara 0 – 21 %. Hal ini dikarenakan wilayah SubDAS Kali 

Clumprit  merupakan  daerah  yang  berbukit.  Perhitungan  LS didasarkan  pada 

masing-masing penggunaan lahan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.  Nilai Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Penggunaan Lahan Nilai LS

Kebun Campuran 1,534
Tegalan 3,632
Semak Belukar 1,495

Sumber : Hasil Perhitungan

Perhitungan nilai LS tersebut didapatkan dengan menggunakan Persamaan 

4, dari hasil perhitungan (Lampiran 17 sampai dengan Lampiran 19) didapatkan 

bahwa lahan Tegalan memiliki nilai  LS terbesar yaitu 3,632 hal ini dipengaruhi 

oleh besarnya nilai panjang lereng yang terdapat pada lahan Tegalan sedangkan 

nilai LS terkecil terdapat pada wilayah Semak Belukar yaitu sebesar 1,495 karena 

pada wilayah ini persentase kemiringannya tidak terlalu besar serta panjang lereng 

yang  terdapat  pada  wilayah  ini  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  lahan 

Tegalan.  Apabila  dibandingkan  kemiringan  dari  LS yang  terbesar  (3,632)  dan 
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yang terkecil (1,495) pada SubDAS Kali Clumprit maka didapatkan hasil yang 

tidak terpaut jauh hal ini membuktikan bahwa pada SubDAS Kali Clumprit tidak 

memiliki persentase kemiringan yang sangat curam.

Faktor  LS pada  masing-masing  daerah  berbeda-beda  tergantung  dari 

kemiringan dan panjang lereng pada tiap unit lahan, semakin tinggi nilai LS maka 

akan semakin  besar  atau  curam kemiringan  dari  suatu  lahan.  Menurut  Utomo 

(1987)  kemiringan  mempengaruhi  kecepatan  volume  limpasan  permukaan, 

semakin  curam suatu  lereng maka  persentase  kemiringan  akan semakin  tinggi 

sehingga laju limpasan permukaan akan semakin cepat. Semakin singkat waktu 

untuk  infiltrasi,  volume  limpasan  permukaan  juga  semakin  besar  jadi  dengan 

meningkatnya  persentase  kemiringan  akan  menyebabkan  erosi  yang  semakin 

besar. Panjang lereng mempengaruhi  energi untuk erosi  karena panjang lereng 

mempengaruhi  volume  limpasan  permukaan  lebih  besar  sehingga  kemampuan 

untuk  mengerosi  tanah  juga  semakin  besar,  dengan  demikian  dapat  dikatakan 

lahan  dengan  kemiringan  dan  panjang  lereng  yang  sama,  erosi  dari  lereng 

berbentuk cembung akan lebih besar dari lahan yang berbentuk cekung. 

4.5.  Penentuan Faktor Tanaman (C)

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

lahan dengan menggunakan rerata tertimbang. Rerata tertimbang digunakan jika 

dalam tematik penggunaan lahan terdapat lebih dari satu vegetasi.  Penggunaan 

lahan pada SubDAS Kali  Clumprit  terdiri  dari  Kebun Campuran,  Tegalan dan 
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Semak Belukar (Lampiran 29). Besarnya nilai koefisien  C untuk berbagai jenis 

tanaman pada tiap-tiap penggunaan lahan didapatkan dengan menggunakan nilai 

C berbagai jenis tanaman dan pengelolaan tanaman (Lampiran 7) dan nilai faktor 

C pengelolaan tanaman (Lampiran 8) dengan melakukan survei penggunaan lahan 

langsung  pada  SubDAS  Kali  Clumprit.  Hasil  dari  perhitungan  nilai  C rerata 

tertimbang dapat dilihat  pada Tabel 4, Perhitungan nilai  C selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 20.

Tabel 4. Nilai Faktor Tanaman Penutup (C)

Penggunaan Lahan Luas (ha) Nilai C

Kebun Campuran 8,663 0,624
Tegalan 129,142 0,589
Semak Belukar 44,072 0,010

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan  data  hasil  perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  nilai  C untuk 

lahan  Kebun  Campuran  adalah  sebesar  0,624.  Kebun  Campuran  merupakan 

sebidang tanah yang ditanami oleh pohon musiman (buah-buahan dan lain-lain), 

wilayah  ini  terdiri  atas  tanaman  pisang,  rumput,  cabe,  jagung  dan  ubi  kayu. 

penamaan kebun campuran pada peta  penggunaan lahan dikarenakan lahan ini 

banyak didominasi dengan vegetasi seperti pisang, jagung dan tanaman semusim 

lainnya  sedangkan  untuk  lahan  tegalan  lebih  banyak  didominasi  oleh  macam-

macam tanaman tegalan seperti kentang, cabe, ubi kayu dan lain-lain. Wilayah 

Kebun Campuran memiliki nilai  C yang paling besar karena tanaman yang ada 
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pada wilayah ini memiliki sistem perakaran yang rentan terhadap erosi. Nilai  C 

yang terdapat pada lahan Tegalan adalah sebesar 0,589, nilai ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan lahan Kebun Campuran. Jenis vegetasi yang terdapat pada 

lahan Tegalan tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada Kebun Campuran 

yaitu  jagung,  pisang,  cabe,  ubi  kayu,  kentang  dan  rumput.  Nilai  C pada 

penggunaan lahan untuk Tegalan  juga besar dengan alasan yang sama dengan 

Kebun Campuran sedangkan untuk lahan Semak Belukar memiliki nilai C sebesar 

0,010. Semak Belukar merupakan tanaman seperti perdu, tetapi lebih kecil dan 

rendah hanya  cabang utamanya  yang  berkayu.  Hasil  perhitungan  nilai  C pada 

masing-masing  lahan  mendapatkan  nilai  C rerata  tertimbang  SubDAS  Kali 

Clumprit adalah 0,450.  

Menurut  Utomo  (1987)  tanaman  dapat  memperkecil  terjadinya  erosi 

secara tidak langsung. Tanaman berfungsi sebagai penghalang aliran dan dalam 

pengaruhnya  terhadap sifat  tanah.  Dengan adanya  tanaman akan memperbesar 

ketahanan massa tanah terhadap kehancuran air hujan atau limpasan permukaan 

dan  dapat  memperbesar  kapasitas  infiltrasi  tanah  sehingga  dapat  mengurangi 

limpasan pemukaan. Tanaman dengan sistem perakaran yang luas dan padat akan 

sangat  membantu  dari  pembentukan  dan  pemantapan  agregat  serta  tanah  dari 

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

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

tanaman  yang  sistem perakarannya  kurang  baik.  Dengan  demikian,  dari  hasil 
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perhitungan membuktikan  bahwa pada  lahan  Semak  Belukar  memiliki  nilai  C 

yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dua lahan lainnya, hal ini dikarenakan 

pada  lahan  Semak  Belukar  sistem  perakarannya  lebih  kuat  karena  jarang 

dilakukan pengelolaan tanah dan tanaman sehingga tanahnya lebih sulit tererosi 

dibandingkan dengan tanah pada lahan Kebun Campuran dan Tegalan.

4.6.  Penentuan Faktor Pengelolaan Lahan (P)

Pengelolaan lahan pada masing-masing daerah memiliki jenis pengelolaan 

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

aktivitas  pengelolaan  dan  konservasi  tanah  (P)  bervariasi  terutama  tergantung 

pada kemiringan lereng.  Penentuan nilai  P dilakukan pada masing-masing unit 

lahan yang terdiri  atas Kebun Campuran,  Tegalan  dan Semak Belukar  dengan 

koefisien nilai P  didapatkan dari nilai faktor P pada berbagai aktivitas konservasi 

tanah di Jawa (Lampiran 9) dan nilai faktor P untuk berbagai tindakan konservasi 

tanah  (Lampiran  10)  dengan  melakukan  survei  langsung  ke  lahan  untuk 

mengetahui tindakan konservasi yang terjadi pada SubDAS Kali Clumprit. Nilai 

P masing-masing unit lahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.  Nilai Faktor Pengelolaan dan Konservasi Tanah (P) 

Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) Nilai P

Kebun Campuran 8,663 0,142
Tegalan 129,142 0,150
Semak Belukar 44,072 0,950

Sumber : Hasil Perhitungan
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Nilai faktor  P didapatkan dengan menggunakan rerata tertimbang karena 

pengelolaan dan konservasi tanah pada tiap unit lahan di SubDAS Kali Clumprit 

berbeda-beda sesuai dengan kemiringan lahannya. Berdasarkan perhitungan nilai 

P (Lampiran 21) dapat dilihat bahwa wilayah Kebun Campuran sebesar 0,142, hal 

ini  dikarenakan  pada  wilayah  ini  terjadi  tindakan  pengelolaan  lahan  dengan 

menggunakan  teras  dengan  konstruksi  baik  dan  sedang  yang  berada  pada 

kemiringan 0 – 8 %, 8 – 15 % dan 15 – 25 %. Wilayah Tegalan memiliki nilai P 

sebesar 0,150, pada wilayah ini menggunakan teras bangku baik pada pengelolaan 

lahannya dan berada pada kemiringan 0 – 8 %, 8 – 15 %. Pada lahan Semak 

Belukar memiliki nilai P yaitu 0,950 karena wilayah ini berada pada kemiringan 

0 – 8 %, 8 – 15 % dan jarang mengalami konservasi lahan dengan demikian nilai 

P rerata tertimbang SubDAS Kali Clumprit adalah 0,385. 

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

pengaruh  aktivitas  pengelolaan  dan  konservasi  tanah  (P)  bervariasi  terutama 

tergantung  pada  kemiringan  lereng,  karena  semakin  besar  tingkat  kemiringan 

suatu lereng maka akan semakin sulit untuk diadakan aktivitas pengelolaan tanah 

yang nantinya  akan berdampak pada besarnya erosi yang terjadi.  Nilai  P pada 

lahan  Semak  Belukar  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  lahan  Kebun 

Campuran  dan  lahan  Tegalan  karena  lahan  Semak  Belukar  jarang  dilakukan 

pengelolaan dan konservasi lahan sehingga nilai P yang dihasilkan sebesar 0,950.
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4.7.  Penentuan Besarnya Erosi

Pendugaan besarnya  kehilangan tanah pada penelitian ini  menggunakan 

Metode  USLE  yang  dilakukan  berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

erosi.  Nilai  Indeks erosivitas  hujan (R)  dihitung dari  curah hujan pada stasiun 

hujan pada setiap bulan dan menggunakan Metode Utomo. Nilai erodibilitas tanah 

(K)  didapatkan  dari  peta  jenis  tanah  dan  pengujian  sampel  tanah.  Nilai  LS 

didapatkan  dari  peta  topografi  dengan  menggunakan  Digital  Elevation  Model 

(DEM) dan data yang ada di lapang pada setiap unit lahan. Nilai faktor tanaman 

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

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

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

faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai erosi maka didapat prediksi erosi 

tahunan di SubDAS Kali Clumprit Kota Batu yang dapat dilihat pada Lampiran 

22. Hasil perhitungan prediksi laju erosi dengan Metode USLE dapat dilihat pada 

Tabel 6.

Tabel 6.  Prediksi Laju Erosi dengan Metode USLE

Stasiun 
Hujan

Jenis Tanah Penggunaan 
Lahan

Ea
(ton/ha/thn)

Luas
(ha)

Ea x Luas 
(ton)

Ngaglik
Asosiasi latosol 
coklat dan 
regosol kelabu

Kebun Campuran 11,424 8,663 98,966
Tegalan 26,970 129,142 3482,960
Semak Belukar 1,194 44,072 52,632

Sumber : Hasil Perhitungan

Keterangan :
Ea = Banyak erosi tanah tererosi per satuan waktu
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Hasil perhitungan faktor-faktor yang mempengaruhi erosi diketahui bahwa 

besarnya nilai Indeks erosivitas hujan (R)  pada SubDAS Kali Clumprit sebesar 

319,573 dan nilai erodibilitas tanah (K) untuk jenis tanah asosiasi latosol coklat 

dan  regosol  kelabu  adalah  sebesar  0,263.  Dengan  demikian,  laju  erosi  atau 

kehilangan tanah pada SubDAS Kali Clumprit yang paling besar terdapat pada 

lahan Tegalan dengan nilai LS 3,632, C 0,589, dan P 0,150 maka besarnya tanah 

yang  tererosi  pada  lahan  Tegalan  adalan  26,970  ton/ha/thn.  Wilayah  Tegalan 

memiliki  areal  seluas  129,142 ha sehingga  banyaknya  tanah yang hilang pada 

lahan  ini  adalah  3482,960  ton/thn.  Laju  erosi  yang  terjadi  pada  lahan  Kebun 

Campuran dengan nilai LS 1,534, C 0,624 dan P 0,142 adalah sebesar 11,424 ton/

ha/thn dengan luas 8,663 ha sehingga tanah yang hilang pada wilayah ini sebesar 

98,966 ton/thn. Nilai erosi yang terkecil terjadi pada lahan Semak Belukar yang 

memiliki nilai  LS sebesar 1,495,  C 0,010 dan  P 0,950 maka besarnya laju erosi 

yang  terjadi  sebesar  1,194  ton/ha/thn  dengan  luas  wilayah  44,072  ha  maka 

kehilangan tanahnya sebesar 52,632 ton/thn. 

Wilayah Tegalan memiliki nilai laju erosi yang besar karena tanaman pada 

wilayah  ini  memiliki  perakaran  yang  tidak  kuat  dan  seringkali  dilakukan 

pengolahan  terhadap  tanah  sehingga  tanahnya  dapat  dengan  mudah  tererosi, 

demikian pula pada lahan Kebun Campuran. Wilayah Semak Belukar memiliki 

nilai erosi paling kecil dibandingkan dengan lahan lainnya karena pada lahan ini 
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masih  belum  banyak  dilakukan  pengolahan  tanah  dan  tanaman  sehingga 

perakaran yang ada masih kuat untuk menahan laju erosi.

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

penggunaan  lahan  yang  berbeda  maka  akan  menghasilkan  besaran  erosi  yang 

berbeda pula. Besarnya erosi juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang terdapat 

pada  suatu  wilayah  dan  tindakan  konservasi  yang  terjadi  serta  panjang  dan 

kemiringan lerengnya. Pada SubDAS Kali Clumprit kesamaan jenis tanah asosiasi 

latosol coklat dan regosol kelabu yang terdapat pada ketiga lahan yang berbeda 

yaitu  lahan  Kebun Campuran,  lahan  Tegalan  dan Lahan  Semak  Belukar  serta 

besaran curah hujan yang sama dapat menghasilkan nilai laju erosi yang berbeda. 

Hal ini disebabkan karena adanya jenis vegetasi yang berbeda pada ketiga lahan 

seperti  pada  lahan  Kebun  Campuran  terdapat  vegetasi  pisang,  rumput,  cabe, 

jagung dan ubi kayu sedangkan pada lahan Tegalan vegetasi yang ada antara lain 

pisang, rumput, cabe, jagung, ubi kayu dan kentang. Selain itu keragaman panjang 

dan kemiringan lereng serta faktor tindakan konservasi juga mempengaruhi laju 

erosi yang terjadi.  

4.8. Penentuan Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Tingkat  Bahaya  Erosi  (TBE)  dapat  dianalisa  setelah  melakukan 

perhitungan  laju  erosi  yang  terjadi  pada  lahan.  Analisa  TBE dilakukan  untuk 

mengetahui  kelas  bahaya  erosi  dengan  melihat  laju  erosi  yang  terjadi  dan 
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kedalaman solum tanahnya. Besarnya nilai TBE yang terjadi pada SubDAS Kali 

Clumprit Kota Batu disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7.  Sebaran Tingkat Bahaya Erosi pada SubDAS Kali Clumprit

No. Tingkat Bahaya 
Erosi

Luas Solum 
Tanah (cm)

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

1
2
3
4
5

Sangat Ringan
Ringan
Sedang
Berat
Sangat berat

52,735
129,142

-
-
-

28,995
71,005

-
-
-

>90
>90
>90
>90
>90

<15
15-60
60-180
180-480

>480
 Sumber : Hasil Perhitungan

Kondisi  dari  SubDAS  Kali  Clumprit  dapat  dilihat  berdasarkan  tingkat 

bahaya erosi yang terjadi. Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi 

pada  SubDAS  Kali  Clumprit  mengalami  erosi  dalam  tingkat  ringan  yang 

mempunyai  prosentase  tertinggi  yaitu  sebesar  71,005  %  dari  luas  total 

penggunaan lahan, selain itu juga terjadi erosi dalam tingkat sangat ringan sebesar 

28,995 %. Keadaan tersebut terlihat  bahwa lahan pada subDAS Kali  Clumprit 

masih  memerlukan  konservasi  untuk  menjaga  agar  kondisi  eksisting  tidak 

mengalami peningkatan TBE. Analisa besarnya Tingkat Bahaya Erosi untuk tiap 

lahan disajikan pada Lampiran 28.

4.9.   Penentuan Besarnya Daya Sangga Air DAS

Menurut Tala`ohu (2002), penentuan besarnya daya sangga air pada DAS 

adalah untuk memprediksi daya sangga pada lahan sawah dan non sawah. Lahan 

yang termasuk kedalam lahan non sawah antara  lain lahan perkebunan, semak 
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belukar,  kebun campuran,  tegalan,  dll.  Penentuan daya  sangga air  pada  lahan 

sawah di SubDAS kali Clumprit tidak dapat dilakukan karena pada SubDAS Kali 

Clumprit  tidak memiliki  lahan sawah sehingga prediksi  daya sangga air  hanya 

dilakukan pada lahan non sawah yaitu lahan Kebun Campuran, Tegalan, Semak 

Belukar  dan  Pemukiman  atau  industri.  Lahan  sawah  merupakan  lahan  yang 

dianggap  memiliki  kemampuan  daya  sangga  air  yang  lebih  besar  jika 

dibandingkan dengan lahan non sawah, hal ini dikarenakan sebagai akibat adanya 

pematang yang dapat diisi sementara oleh air aliran permukaan sebelum mengalir 

ke sungai.

Berdasarkan  penggunaan  lahannya,  SubDAS  Kali  Clumprit  dibagi 

menjadi empat tipe penggunaan lahan, yakni lahan Kebun Campuran, Tegalan, 

Semak Belukar dan Pemukiman atau industri.  Pengambilan sampel tanah pada 

lahan  dilakukan  di  setiap  tipe  penggunaan  lahan.  Sampel  tanah  yang  telah 

didapatkan  dengan  menggunakan  ring  sampel  kemudian  dilakukan  pengujian 

pada laboratorium fisika tanah sehingga akan didapatkan nilai Ruang Pori Total 

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

yang disajikan pada Lampiran 23, dari data tersebut kemudian dihitung besarnya 

daya sangga air pada beberapa lahan yang ada di SubDAS Kali Clumprit seperti 

pada Tabel 8.

Dalam  penelitian  ini  kapasitas  intersepsi  tajuk  tanaman  (KI)  dan 

kedalaman tanah zone  perakaran (ZP) yang merupakan parameter pengamatan 
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dalam  penghitungan  besarnya  daya  sangga  air  DAS  tidak  dapat  dilakukan 

pengukuran langsung di lapang dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya 

sehingga untuk mengetahui besarnya KI dan ZP diperoleh dari  hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah 

dan Agroklimat Bogor dan literatur. 

Tabel 8.  Daya Sangga Potensial pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan di
                SubDAS Kali Clumprit

Penggunaan
Lahan

RPT KA RPT – 
KA = 
AA

ZP AA*ZP
=PA

KG KI PA+KG
+KI

=DSP
cm3/cm3 m

K. Campuran 0,542 0,329 0,213 0,300 0,064 0,010 0,025 0,099
Tegalan 0,512 0,371 0,141 0,200 0,028 0,020 0,005 0,053
Semak 
Belukar

0,618 0,440 0,178 0,200 0,036 0,010 0,020 0,066

Pemukiman 
dan Industri

0,420 0,297 0,123 0,100 0,012 0,010 0,000 0,022

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel  8  menunjukkan  bahwa  dari  4  lahan  yang  diukur,  lahan  Semak 

Belukar memiliki RPT lebih besar jika dibandingkan dengan tiga lahan lainnya 

yaitu sebesar 0,618 cm3/cm3  sedangkan lahan Pemukiman dan Industri memiliki 

nilai  terendah  yaitu  sebesar  0,420  cm3/cm3.  Besarnya  nilai  RPT  pada  tanah 

merupakan akibat dari pengaruh seresah di permukaan tanah, sistem perakaran, 

maupun perlindungan oleh adanya sistem tajuk/strata pepohonan.

Kapasitas  absorpsi  air  (AA)  merupakan  ruang  yang  tersedia  untuk 

menampung air yang terserap ke dalam tanah, besarnya nilai AA dipengaruhi oleh 

nilai RPT dan kadar air kapasitas lapang (KA). Semakin besar nilai RPT dan KA 
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maka nilai AA yang didapat akan semakin kecil, namun jika RPT besar dan KA 

kecil  maka nilai  AA yang didapat akan besar. Hasil  perhitungan menunjukkan 

nilai  AA terbesar  terjadi  pada lahan Kebun Campuran  sebesar 0,213 cm3/cm3, 

terbesar kedua yaitu lahan Semak Belukar sebesar 0,178 cm3/cm3, kemudian lahan 

Tegalan sebesar 0,141 cm3/cm3  dan yang terkecil pada lahan Pemukiman sebesar 

0,123 cm3/cm3.  Kebun Campuran  memiliki  AA terbesar  karena  pengaruh  dari 

jenis tanaman yang ada pada lahan tersebut seperti jagung, pisang, rumput, cabe 

dan ubi kayu, adanya tanaman ini dapat memperbesar kemampuan tanah dalam 

penyerapan air.  Nilai  AA terkecil  terdapat pada lahan pemukiman karena pada 

lahan pemukiman terjadi pemadatan tanah dan banyaknya tanah yang ditutup oleh 

bangunan dan jalan.

Menurut  Tala`ohu  (2002)  potensial  absorpsi  (PA)  merupakan  suatu 

kemampuan  tanah  dalam menyerap  air,  nilai  ini  didapatkan  dengan  perkalian 

antara  nilai  AA  dengan  kedalaman  tanah  zone  perakaran  (ZP)  maka  akan 

dihasilkan  besarnya  nilai  PA  pada  masing-masing  lahan.  Nilai  PA  terbesar 

terdapat  pada  lahan Kebun Campuran  yaitu  sebesar  0,064 m dengan nilai  ZP 

0,300 m sedangkan nilai PA terkecil terjadi pada lahan Pemukiman yaitu sebesar 

0,012 m dengan nilai ZP 0,100 m. Nilai PA dipengaruhi oleh kedalaman tanah 

zone perakaran pada masing-masing lahan, pada lahan Kebun Campuran terdapat 

tanaman jagung, pisang, rumput, cabe dan ubi kayu yang menyebabkan nilai ZP-

nya besar sedangkan pada lahan Pemukiman hampir tidak ditemukan atau tidak 
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terdapatnya  vegetasi  sehingga nilai  ZP untuk lahan ini kecil.  Perhitungan yang 

telah  dilakukan  dapat  diketahui  besarnya  daya  sangga  potensial  (DSP)  yang 

terjadi pada empat penggunaan lahan seperti yang terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Grafik Daya Sangga Air Potensial pada Penggunaan Lahan di
                     SubDAS Kali Clumprit

Gambar  4  menunjukkan  besarnya  DSP  yang  terjadi  pada  empat  tipe 

penggunaan lahan yang terdapat  pada SubDAS Kali  Clumprit.  Diketahui  DSP 

terbesar  terjadi  pada  lahan  Kebun  Campuran  sebesar  0,099  m3,  kemudian 

selanjutnya pada lahan Semak Belukar sebesar 0,066 m3, kemudian lahan Tegalan 

sebesar 0,053 m3  dan terkecil pada lahan Pemukiman sebesar 0,022 m3. Menurut 

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

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

genangan (KG) merupakan besarnya daya tampung tanah untuk menggenangkan 

air. Semakin tinggi nilai PA, KI, dan KG pada suatu lahan maka nilai DSP juga 

akan semakin besar. 
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Berdasarkan  hasil  penelitian  daya  sangga  air  yang  telah  dilakukan 

sebelumnya di DAS Citarum oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan 

Agroklimat Bogor (Tala`ohu, 2002) didapatkan nilai daya sangga air untuk lahan 

Kebun  Campuran  sebesar  0,115  m3,  lahan  Tegalan  0,048  m3,  lahan  Semak 

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

dibandingkan  dengan  hasil  perhitungan  daya  sangga  air  yang  dilakukan  di 

SubDAS  Kali  Clumprit  didapatkan  hasil  yang  tidak  jauh  berbeda.  Hasil  dari 

penelitian  yang  telah  dilakukan  di  DAS Citarum dan  SubDAS Kali  Clumprit 

menunjukkan bahwa dari  keempat  lahan yang ada,  nilai  DSP terbesar terdapat 

pada  lahan  Kebun  Campuran,  hal  ini  disebabkan  Kebun  Campuran  memiliki 

kemampuan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan lahan Semak Belukar, 

Tegalan dan Pemukiman atau industri. Besarnya daya sangga air pada masing-

masing luasan lahan di SubDAS Kali Clumprit dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.    Besarnya Daya Sangga Air pada SubDAS Kali Clumprit

No Sebaran Penggunaan 
Lahan

Luas Daya Sangga 
Potensial

Daya Sangga
Air (m3)(ha) % Luas

1.
2.
3.
4.

Kebun Campuran
Tegalan
Semak Belukar
Pemukiman atau 
industri

8,663
129,142
44,072
2,280

4,704
70,126
23,934
1,238

0,099
0,053
0,066
0,022

0,858
6,844
2,909
0,050

Sumber: Hasil Perhitungan            

Berdasarkan  Tabel  9  maka  dapat  diketahui  dengan  luas  areal  Kebun 

Campuran  8,663 ha (4,704 % dari  luas  SubDAS) maka daya  sangga air  yang 

terdapat pada lahan tersebut adalah 0,858 m3, luas lahan Tegalan adalah 129,142 
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ha  (70,126  %)  dengan  daya  sangga  air  sebesar  6,844  m3,  luas  lahan  Semak 

Belukar 44,072 ha (23,934 %) maka daya sangga air yang terdapat pada lahan 

tersebut adalah 2,909 m3 dan luas lahan pemukiman 2,280 ha (1,238 %) maka 

daya sangga air pada lahan tersebut 0,050 m3. Dengan demikian diperoleh pula 

perbandingan  bahwa  semakin  besar  luas  lahan  maka  daya  sangga  air  yang 

terdapat pada lahan tersebut juga semakin besar. 

Menurut  Soemarwoto  (1986)  pertumbuhan  penduduk  dan  laju 

pembangunan di berbagai sektor serta pengalihfungsian lahan dari lahan sawah 

dan  non  sawah  menjadi  lahan  Pemukiman  dan  industri  telah  menjadikan 

menurunnya fungsi lahan sawah dan non sawah sebagai penyangga air hujan dan 

aliran permukaan serta sedimen sebelum sampai ke sungai. Dari perhitungan daya 

sangga air pada SubDAS Kali Clumprit dapat diketahui kemampuan lahan dalam 

menyangga air hujan ataupun limpasan permukaan sebelum nantinya mengalir ke 

sungai  sehingga  besarnya  daya  sangga air  pada suatu lahan dapat  mengurangi 

besarnya laju erosi yang terjadi pada SubDAS Kali Clumprit Kota Batu.  



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan :

1.  Laju erosi atau kehilangan tanah pada SubDAS Kali  Clumprit  yang paling 

besar  terdapat  pada  lahan  Tegalan  yaitu  sebesar  3482,960  ton/thn,  lahan 

Kebun Campuran sebesar 98,966 ton/thn dan lahan Semak Belukar sebesar 

52,623 ton/thn. Tingkat bahaya erosi yang terjadi termasuk ke dalam erosi 

tingkat ringan sebesar 71,005 % dari luas total penggunaan lahan dan erosi 

dalam tingkat sangat ringan sebesar 28,995 %.

2.     Daya sangga air pada SubDAS Kali Clumprit untuk areal Kebun Campuran 

seluas 8,663 ha (4,704 % dari luas SubDAS) adalah 0,858 m3, lahan Tegalan 

seluas 129,142 ha (70,126 %) adalah 6,844 m3, lahan Semak Belukar seluas 

44,072 ha (23,934 %) adalah 2,909 m3 dan lahan Pemukiman seluas 2,280 ha 

(1,238 %) adalah 0,050 m3. 

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan :

1. Penelitian ini perlu dikembangkan untuk memberikan informasi yang lain, 

contoh  memprediksi  tingkat  bahaya  erosi  atau  mengetahui  tingkat 

kekritisan lahan suatu lahan berdasarkan nilai erosi yang sudah tersedia.

58
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2. Penelitian  ini  perlu  dikembangkan  dengan  melakukan  pengukuran 

langsung  untuk  penghitungan  daya  sangga  air  pada  lahan  seperti 

pengukuran kapasitas intersepsi pada tajuk tanaman dan kedalaman tanah 

zone perakaran  sehingga  hasil  perhitungan  untuk daya  sangga air  pada 

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

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

Sumber : Wischmeier, 1975

Lampiran 2.  Kode Permeabilitas Tanah untuk Menghitung Nilai K dengan
                       Nomogram

Kode Keterangan Permeabilitas 
(cm/jam)

1 Sangat Lambat < 0,5
2 Lambat 0,5 – 2,0
3 Lambat sampai sedang 2,0 – 6,3
4 Sedang 6,3 – 12,7
5 Sedang sampai cepat 12,7 – 25,4
6 Cepat > 25,4

Sumber : Wischmeier, 1975
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Lampiran 3.  Diagram Segitiga Tekstur Tanah dan Sebaran Besar Butir

(Hardjowigeno, 2003)



Lampiran 4.  Nomogram Pendugaan Erodibilitas Tanah (K)
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Lampiran 5.  Hasil Pengamatan Indeks Erodibilitas Tanah

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

Sumber : Utomo, 1994

Lampiran 6.  Klasifikasi Kelas Erodibilitas tanah di Indonesia

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

Sumber : Utomo, 1994
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Lampiran 7.  Nilai C Berbagai Jenis tanaman dan Pengelolaan Tanaman

Jenis Tanaman / Tata Guna Lahan Nilai C
Tanaman rumput
Tanaman kacang jogo
Tanaman gandum
Tanaman ubi kayu
Tanaman kedelai
Tanaman serai wangi
Tanaman padi lahan kering
Tanaman padi lahan basah
Tanaman jagung
Tanaman jahe, cabe
Tanaman kentang ditanam searah lereng
Tanaman kentang ditanam menurut kontur
Pola tanam tumpang gilir + mulsa jerami (6 ton/ha/th)
Pola tanam berurutan + mulsa sisa tanaman
Pola tanam berurutan
Pola tanam tumpang gilir + mulsa sisa tanaman
Kebun campuran
Ladang berpindah
Tanah kosong diolah
Tanah kosong tidak diolah
Hutan tidak terganggu
Semak tidak terganggu
Alang-alang permanen
Alang-alang dibakar
Sengon dengan semak
Sengon tidak disertai semak dan tanpa seresah
Pohon tanpa semak

0,290
0,161
0,242
0,363
0,399
0,434
0,560
0,010
0,637
0,900
1,000
0,350
0,079
0,347
0,398
0,357
0,200
0,400
1,000
0,950
0,001
0,010
0,020
0,700
0,012
1,000
0,320

Sumber : Abdurachman dkk, 1984
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Lampiran 8.  Nilai Faktor C (Pengelolaan Tanaman)
No. Macam Penggunaan Lahan Nilai faktor C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tanah terbuka tanpa tanaman
Hutan atau semak belukar
Savana dan prairie dalam kondisi baik
Savana dan prairie yang rusak untuk gembalaan
Sawah
Tegalan tidak dispesifikasi
Ubi kayu
Jagung
Kedelai
Kentang 
Kacang tanah
Padi gogo
Tebu 
Pisang
Akar wangi (sereh wangi)
Rumput bede (tahun pertama)
Rumput bede ( tahun kedua)
Kopi dengan penutup tanah buruk
Talas  

1,000
0,001
0,010
0,100
0,010
0,700
0,800
0,700
0,399
0,400
0,200
0,561
0,200
0,600
0,400
0,287
0,002
0,200
0,850

20. Kebun campuran:
Kerapatan tinggi
Kerapatan sedang
Kerapatan rendah

0,100
0,200
0,500

21. Perladangan 0,400
22. Hutan alam:

Seresah banyak
Seresah sedikit

0,001
0,005

23. Hutan produksi:
Tebang habis
Tebang pilih

0,500
0,200

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Semak belukar, padang rumput
Ubi kayu + kedelai
Ubi kayu + kacang tanah 
Padi + sorghum
Padi + kedelai
Kacang tanah + gude
Kacang tanah + tunggak
Kacang tanah + mulsa jerami 4 ton/ha
Padi + mulsa jerami 4 ton/ha
Kacang tanah + mulsa jagung 4 ton/ha
Kacang tanah + mulsa crotalaria 3 ton/ha
Kacang tanah + mulsa tunggak
Kacang tanah + mulsa jerami 2 ton/ha
Padi + mulsa crotalaria 3 ton/ha
Pola tanaman tumpang gilir + mulsa jerami
Pola tanaman berurutan + mulsa sisa tanaman
Alang-alang murni subur
Padang rumput (stepa) dan savana
Rumput Brachiaria

0,300
0,181
0,195
0,345
0,417
0,495
0,571
0,049
0,096
0,128
0,136
0,259
0,377
0,387
0,079
0,357
0,001
0,001
0,002

Sumber : (Suripin, 2001)
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Lampiran 9.  Nilai Faktor P pada Berbagai Aktivitas Konservasi Tanah di Jawa

Teknik Konservasi Nilai P
Teras Bangku :

a. baik
b. jelek

0,20
0,35

Teras bangku : jagung – ubi kayu / kedelai 0,056
Teras bangku :sorghum – sorghum 0,024
Teras tradisional 0,40
Teras gulud : padi - jagung 0,013
Teras gulud : ketela pohon 0,036
Teras gulud : kacang kedelai 0,006
Tanaman dalam kontur :

a. kemiringan 0 – 18 %
b. kemiringan 9 – 20 %
c. kemiringan > 20 %

0,50
0,75
0,90

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

0,05

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

0,30
0,50
0,80

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

0,10
0,50

Padang rumput :
a. baik
b. jelek

0,04
0,40

Sumber : Abdurachman dkk, 1984
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Lampiran 10.  Nilai Faktor P untuk Berbagai Tindakan Konservasi Tanah

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

- konstruksi baik
- konstruksi sedang
- konstruksi kurang baik
- terras tradisional

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

3 Strip tanaman
- Rumput Bahia
- Clotararia
- Dengan kontur

0,40
0,64
0,20

4 Pengolahan tanah dan penanaman menurut garis kontur
- Kemiringan 0 % - 8 %
- Kemiringan 8 % - 20 %
- Kemiringan > 20 %

0,50
0,75
0,90

Sumber : Arsyad, 1989



Lampiran 11.  Peta SubDAS Kali Clumprit 
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Lampiran 12.  Peta Penggunaan Lahan SubDAS Kali Clumprit 
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Lampiran 13.   Data Curah Hujan Rata-rata (mm)
                          Tahun 1998 sampai dengan tahun 2007

Nama Stasiun : Ngaglik
Kode Stasiun : 8

Tgl Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 42 66 33 52 28 0 0 0 0 0 53 112
2 115 54 21 63 82 24 0 0 0 0 16 2
3 91 129 72 14 43 7 15 0 4 3 8 36
4 43 80 128 44 25 2 0 0 0 18 112 170
5 30 142 64 16 43 17 42 0 0 0 7 52
6 66 103 93 79 12 43 20 0 0 0 28 188
7 43 127 112 17 15 35 0 0 0 0 54 5
8 35 28 36 24 22 8 4 0 0 0 34 20
9 38 66 52 46 1 1 6 0 3 1 26 82
10 106 98 59 49 19 1 22 12 0 15 74 70
11 101 142 52 106 0 51 8 0 0 1 17 120
12 51 46 52 26 19 0 0 0 0 19 22 3
13 56 38 144 30 0 30 16 0 13 107 0 156
14 47 19 133 54 5 0 0 0 0 5 28 191
15 20 42 129 44 23 0 0 0 0 7 98 55
16 36 31 71 46 9 0 20 0 0 46 86 2
17 57 86 81 32 21 4 0 0 0 22 62 3
18 65 122 68 144 6 0 0 8 0 51 60 19
19 102 33 73 24 0 0 0 0 18 38 103 182
20 92 89 109 29 10 2 41 0 0 41 58 11
21 138 123 27 15 6 43 0 0 5 32 217 184
22 124 105 51 46 14 16 0 0 0 68 30 57
23 161 62 79 10 33 0 0 0 14 11 84 51
24 56 67 67 40 18 0 0 19 8 25 64 47
25 53 82 61 16 9 0 3 5 22 22 173 20
26 48 131 110 25 2 0 0 0 18 63 43 28
27 31 148 81 12 2 1 7 0 22 47 24 21
28 95 33 35 1 17 1 25 0 11 36 64 41
29 67 10 73 19 4 7 19 4 8 80 23 206
30 87 80 9 17 0 0 0 3 51 67 125
31 138 58 1 0 0 96 40

Bulanan 72,064 74,258 74,322 36,516 16,322 9,452 8,000 1,548 4,806 29,193 55,968 74,161

Maks 161 148 144 144 82 51 42 19 22 107 217 206
Hari 
Hujan

31 29 31 30 28 18 14 5 13 25 29 31

       Total
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
mm 2234 2302 2304 1132 506 293 248 48 149 905 1735 2299
Curah Hujan Tahunan =                             14155 mm

       Sumber : Hasil Perhitungan
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Lampiran 14.  Hasil Perhitungan Indeks Erosivitas Hujan Bulanan Rata-rata
                              Metode Utomo

Bulan Stasiun Hujan Ngaglik
Hb (cm) Rb

Januari 7,206 40,745
Februari 7,426 41,658
Maret 7,432 41,683
April 3,652 25,996
Mei 1,632 17,613
Juni 0,945 14,762
Juli 0,800 14,160
Agustus 0,155 11,483
September 0,481 12,836
Oktober 2,919 22,954
November 5,597 34,067
Desember 7,416 41,616
Tahunan 45,661 319,573

    Sumber : Hasil Perhitungan

Keterangan : 
Rb = Indeks Erosivitas Bulanan
Hb = Curah Hujan Bulanan (cm)
Rb = 10,84 + 4,15 * Hb



Lampiran 15.  Hasil Analisa Tanah

No. Kode KHJ
(cm/jam)

Berat Isi
(gr/cm3)

Bahan Organik 
C Organik (%)

Kadar Air
dari Lapang (%)

% Pasir % Debu % Liat Kelas

1. Glonggong 26,22 0,87 4,47 27,49 36 43 21 Lempung

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unibraw



Lampiran 16.  Hasil Perhitungan Nilai Erodibilitas Tanah (K)

No. Kode Tekstur Tanah Kelas Kelas 
Strutur 
Tanah

% Total Pasir % Debu % Liat % Pasir Halus % Pasir % Pasir Halus + % Debu

1 Glonggong 36 43 21 18 18 61 Lempung 1

Data Perhitungan Erodibilitas Tanah 

No. Kode Bahan C - Organik KHJ
Cm/jam

Permeabilitas Nilai Erodibilitas Tanah
(%) (%) m^(2) Kelas Permeabilitas Keterangan Nomogram SI

1 Glonggong 4,47 4 26,22 11378 * 10^ (-14) 1/l Cepat 0,24 0,263

Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 17.  Klasifikasi Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) di SubDAS Kali Clumprit
                          Kota Batu
                          Penggunaan Lahan : Kebun Campuran luas 8,663 ha

Stasiun Jenis Tanah Vegetasi Luas
(ha)

L (m) Slope (%) Nilai Tengah 
Slope (%)

LS

Ngaglik Asosiasi Latosol Coklat dan 
Regosol Kelabu

Pisang 0,447 22,550 0 – 6,296 3,148 0,275
Pisang 0,314 9,980 0 – 6,296 3,148 0,183

Rumput 0,376 22,310 0 – 6,296 3,148 0,274
Jagung 1,736 56,580 6,296 – 12,591 9,443 1,727
Jagung 1,157 35,870 6,296 – 12,591 9,443 1,376
Jagung 0,832 19,970 6,296 – 12,591 9,443 1,027
Jagung 1,554 43,930 12,591 – 18,887 15,739 3,388
Jagung 1,503 41,060 12,591 – 18,887 15,739 3,278
Cabe 0,453 12,910 18,887 – 25,182 22,034 1,836

Ubi Kayu 0,261 14,870 18,887 – 25,182 22,034 1,974
Total 8,663 1,534

Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 18.   Klasifikasi Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) di SubDAS Kali Clumprit
                          Kota Batu
                          Penggunaan Lahan : Tegalan luas 129,142 ha

Stasiun Jenis Tanah Vegetasi Luas
(ha)

L (m) Slope (%) Nilai Tengah 
Slope (%)

LS

Ngaglik Asosiasi Latosol Coklat dan 
Regosol Kelabu

Jagung 22,202 209,610 0 – 6,296 3,148 0,841
Jagung 11,792 96,465 0 – 6,296 3,148 0,571
Jagung 22,143 141,243 6,296 – 12,591 9,443 2,729
Jagung 11,722 80,435 6,296 – 12,591 9,443 0,786
Pisang 3,847 137,600 12,591 – 18,887 15,739 5,998
Pisang 1,149 125,150 12,591 – 18,887 15,739 5,720
Pisang 4,430 180,320 12,591 – 18,887 15,739 6,866
Pisang 7,875 151,550 18,887 – 25,182 22,034 11,119
Pisang 3,177 110,745 18,887 – 25,182 22,034 9,505
Cabe 9,133 117,847 0 – 6,296 3,148 0,631
Cabe 7,980 120,297 6,296 – 12,591 9,443 2,518

Ubi Kayu 7,055 116,040 0 – 6,296 3,148 0,626
Ubi Kayu 12,821 169,565 6,296 – 12,591 9,443 2,990
Rumput 1,235 79,940 0 – 6,296 3,148 0,519
Rumput 1,029 53,870 0 – 6,296 3,148 0,426
Rumput 0,776 12,550 0 – 6,296 3,148 0,206
Kentang 2,581 12,550 6,296 – 12,591 9,443 0,813
Kentang 4,410 85,450 12,591 – 18,887 15,739 4,726

Total 128,366 3,199
Sumber : Hasil Perhitungan



Lanjutan          Klasifikasi Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) di SubDAS Kali Clumprit
                          Kota Batu
                          Penggunaan Lahan : Tegalan luas 129,142 ha

Stasiun Jenis Tanah Vegetasi Luas
(ha)

L (m) Slope (%) Nilai Tengah 
Slope (%)

LS

Ngaglik Asosiasi Latosol Coklat dan 
Regosol Kelabu

Jagung 0,257 114,070 18,887 – 25,182 22,034 9,646
Rumput 0,031 31,010 6,296 – 12,591 9,443 1,278

Cabe 0,103 37,140 18,887 – 25,182 22,034 5,504
Pisang 0,114 43,410 18,887 – 25,182 22,034 5,951

Ubi Kayu 0,129 45,990 12,591 – 18,887 15,739 3,467
Kentang 0,142 53,430 12,591 – 18,887 15,739 3,737

Total 0,776 4,930
Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 19.   Klasifikasi Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) di SubDAS Kali Clumprit
                          Kota Batu
                          Penggunaan Lahan : Semak Belukar luas 44,072 ha

Stasiun Jenis Tanah Vegetasi Luas
(ha)

L (m) Slope (%) Nilai Tengah 
Slope (%)

LS

Ngaglik Asosiasi Latosol Coklat 
dan Regosol Kelabu

Semak Belukar 4,473 179,830 0 – 6,296 3,148 0,780
Semak Belukar 3,992 141,470 0 – 6,296 3,148 0,691
Semak Belukar 2,061 92,970 6,296 – 12,591 9,443 2,214
Semak Belukar 1,384 45,140 6,296 – 12,591 9,443 1,542
Semak Belukar 2,011 71,310 6,296 – 12,591 9,443 1,939
Semak Belukar 0,596 61,210 6,296 – 12,591 9,443 1,796
Semak Belukar 0,867 43,020 6,296 – 12,591 9,443 1,505

Total 15,384 1,495
Semak Belukar 9,213 101,080 0 – 6,296 3,148 0,584
Semak Belukar 5,352 119,720 0 – 6,296 3,148 0,636
Semak Belukar 6,778 142,040 6,296 – 12,591 9,443 2,736
Semak Belukar 6,421 80,200 6,296 – 12,591 9,443 2,056
Semak Belukar 0,924 40,840 6,296 – 12,591 9,443 1,467

Total 28,688 1,496
Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 20.  Perhitungan Pengelolaan Tanaman (C) Rerata Tertimbang
                         di SubDAS Kali Clumprit

Penggunaan
Lahan

Luas (ha) Nilai C Luas x Nilai C

Kebun Campuran 8,663 0,624 5,406
Tegalan 129,142 0,589 76,065
Semak Belukar 44,072 0,010 0,441
Total 181,877 81,912
Nilai C rerata tertimbang SubDAS Kali Clumprit =                             0,450

Sumber : Hasil Perhitungan 



Lampiran 21.  Perhitungan Pengelolaan dan Konsevasi Tanah (P) SubDAS Kali Clumprit

Penggunaan
Lahan

Kemiringan Luas
 (ha)

Nilai P
Rata-rata

Nilai P x Luas
0o – 8o 8o – 15o 15o – 25o 25o – 45o    > 45o

Kebun Campuran           0,1 0,1 0,17 dan 0,1 8,663 0,142 8,805

Tegalan 0,2 0,1 129,142 0,150 19,371
Semak Belukar 0,9 1 44,072 0,950 41,868
Total 181,877 70,044

Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 22.  Prediksi Laju Erosi dengan Metode USLE

Stasiun
Hujan

R Jenis Tanah K LS Penggunaan
Lahan

C P Ea
(ton/ha/thn)

Luas
(ha)

Ea x Luas
(ton)

Ngaglik 319,573 Asosiasi Latosol 
Coklat dan Regosol 
Kelabu

0,263 1,534 Kebun Campuran 0,624 0,142 11,424 8,663 98,966

Ngaglik 319,573 Asosiasi Latosol 
Coklat dan Regosol 
Kelabu

0,263 3,632 Tegalan 0,589 0,150 26,970 129,142 3482,960

Ngaglik 319,573 Asosiasi Latosol 
Coklat dan Regosol 
Kelabu

0,263 1,495 Semak Belukar 0,010 0,950 1,194 44,072 52,623

Sumber : Hasil Perhitungan



Lampiran 23.  Nilai Ruang Pori Total (RPT), Kadar Air (KA) dan Kapasitas Genangan (KG)

Kode
Sampel

Kadar air
(%)

RPT Kapasitas Genangan

KC
T

SB
P

32,946
37,138
44,017
29,745

54,22
51,27
61,84
42,00

0,010
0,020
0,010
0,010

Sumber : Analisa Laboratorium 

Ket :
KC = Kebun Campuran
T = Tegalan
SB = Semak Belukar
P = Pemukiman



Lampiran 24.  Peta Jenis Tanah pada SubDAS Kali Clumprit

            
                   Erien Chindera

                                                                                                                                                                                                             NIM :  0411020030

                PETA JENIS TANAH SUBDAS KALI CLUMPRIT                          
                                             KOTA BATU                                                                                 Jurusan Teknik Pertanian
                                                                                                                                                                                                     Fakultas Teknologi Pertanian
                                                                                                                                                                                                          Universitas Brawijaya



  



Lampiran 25.  Peta Kemiringan SubDAS Kali Clumprit 

              
                   Erien Chindera

                                                                                                                                                                                                             NIM :  0411020030

                PETA KEMIRINGAN SUBDAS KALI CLUMPRIT                          
                                               KOTA BATU                                                                              Jurusan Teknik Pertanian
                                                                                                                                                                                                     Fakultas Teknologi Pertanian
                                                                                                                                                                                                          Universitas Brawijaya
  



Lampiran 26.  Peta Kontur SubDAS Kali Clumprit 

              
                   Erien Chindera

                                                                                                                                                                                                             NIM :  0411020030

                     PETA KONTUR SUBDAS KALI CLUMPRIT                             
                                               KOTA BATU                                                                              Jurusan Teknik Pertanian
                                                                                                                                                                                                     Fakultas Teknologi Pertanian
                                                                                                                                                                                                          Universitas Brawijaya



  



Lampiran 27.  Peta Lokasi SubDAS Kali Clumprit 

              
                   Erien Chindera

                                                                                                                                                                                                             NIM :  0411020030

                     PETA LOKASI SUBDAS KALI CLUMPRIT                                
                                              KOTA BATU                                                                               Jurusan Teknik Pertanian
                                                                                                                                                                                                     Fakultas Teknologi Pertanian
                                                                                                                                                                                                          Universitas Brawijaya
  



Lampiran 28.  Analisa Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Sumber : Hasil Perhitungan

Keterangan :

SR : Sangat Ringan
R : Ringan

No. Penggunaan lahan Luas (ha) Solum Tanah 
(cm)

Ea 
(ton/ha/th)

Kelas Erosi TBE

1. Kebun Campuran 8,663 >90 11,424 0 SR
2. Tegalan 129,142 >90 26,970 I R
3. Semak Belukar 44,072 >90 1,194 0 SR
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Lampiran 29. Lahan pada SubDAS Kali Clumprit Kota Batu

                   

Gambar 5.  Lahan Semak Belukar pada SubDAS Kali Clumprit

                   

Gambar 6.  Lahan Tegalan pada SubDAS Kali Clumprit
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Gambar 7.  Lahan Kebun Campuran pada SubDAS Kali Clumprit
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