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RINGKASAN 

 
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang 

secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 
menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 
utama. Sub DAS Coban Rondo merupakan salah satu bagian dari DAS Konto 
yang terletak di hulu. Aliran air Sub DAS Coban Rondo memberikan kontribusi 
terhadap air yang masuk ke Waduk Selorejo. Aktivitas pengelolaan DAS di 
daerah ini seperti kegiatan pengelolaan lahan yang mendorong terjadinya erosi 
dapat menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk pendangkalan waduk. 
Sedimentasi yang terus menerus pada waduk dapat menurunkan kapasitas waduk. 
Pengelolaan DAS di daerah ini mempunyai peranan yang penting mengingat 
dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lahan pada daerah ini.  

Pendugaan laju erosi yang terjadi diperlukan untuk mengetahui tingkat 
erosi saat ini dan kemudian mensimulasikan tata guna lahan yang dapat 
mengurangi laju erosi. Pendugaan dilakukan menggunakan model AGNPS 
(Agricultural Non-Point Source). Model AGNPS berupa program simulasi 
komputer untuk menganalisis limpasan, erosi, sedimentasi, dan perpindahan hara 
hasil pemupukan (Nitrogen dan Pospor) dan COD pada suatu areal pertanian. 
Model ini mampu memberikan gambaran yang baik terhadap perubahan 
parameter-parameter yang disimulasikan seperti parameter tanah, topografi dan 
pengolahan tanah. 

Penelitian ini bertujuan: 1) Memprediksi besarnya erosi sebagai salah satu 
faktor pemantau kerusakan lahan secara dini di Sub DAS Coban Rondo dengan 
menggunakan model AGNPS (Agricultural Non-Point Source), 2) 
Mensimulasikan beberapa skenario tata guna lahan dengan cara mengubah jenis 
tanaman (faktor C) dan jenis konservasi lahan (faktor P) untuk menurunkan laju 
erosi. Manfaat penelitian adalah 1) Memberikan gambaran tentang besarnya erosi 
di Sub DAS Coban Rondo, Kabupaten Malang, 2) Dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan yang digunakan oleh para pengambil keputusan dalam upaya 
pengendalian erosi di Sub DAS Coban Rondo, Kabupaten Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008 sampai dengan selesai. 
Lokasi penelitian terletak di Sub DAS Coban Rondo yang secara kedinasan 
termasuk dalam wilayah kerja Dinas Pengairan Umum (DPU) Kabupaten Malang, 
Propinsi Jawa Timur. Alat yang digunakan dalam penelitian: Kertas saring, oven, 
desikator (untuk analisa konsentrasi sedimen melayang), seperangkat komputer 
lengkap (software AGNPS Versi 3.65.3, ArcView Versi 3.3, Microsoft office), 
peralatan tulis, gambar, hitung dan alat penunjang lainnya. Bahan yang digunakan 
dalam penelitian: Data curah hujan wilayah/lokasi penelitian dengan periode 25 
tahun dari stasiun penakar hujan di Sub DAS Coban Rondo data sedimen 
tersuspensi Sub DAS Coban Rondo dengan periode 10 tahun dan data spasial 
(peta digital penutupan lahan, topografi dan jenis tanah Sub DAS Coban Rondo). 



Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah persiapan dan pengumpulan 
data masukan AGNPS, analisis curah hujan dan penentuan konsentrasi sedimen, 
analisis spasial dengan menggunakan ArcView, analisis (nilai erodibilitas tanah, 
faktor tanaman, dan faktor pengelolaan lahan, koefisien Manning, serta nilai SCS 
curve number), pendugaan erosi dengan AGNPS, kalibrasi model AGNPS dengan 
nilai konsentrasi sedimen (pengukuran langsung di lapangan), skenario tata guna 
lahan untuk menentukan alternatif yang akan digunakan untuk memperkecil 
besarnya erosi di Sub DAS Coban Rondo yaitu dengan mengubah parameter-
parameter masukkan berupa faktor pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi 
(faktor C dan P) pada lahan-lahan yang teridentifikasi mengalami erosi berat dan 
sangat berat, rekomendasi tata guna lahan dan jenis konservasi yang baru. 

Keluaran model AGNPS dengan masukan curah hujan bulanan di 
SubDAS Coban Rondo sebesar 5 in dan EI30 sebesar 110.95 ft.ton.in/acre/jam, 
menghasilkan nilai volume aliran permukaan pada outlet sebesar 81.28 mm, debit 
puncak aliran permukaan sebesar 72.67 m3/detik. Hasil keluaran model AGNPS 
berupa nilai erosi sebesar 57.6 ton/ha/tahun, mengidentifikasikan bahwa erosi 
yang terjadi di Sub DAS Coban Rondo termasuk dalam kategori sedang. Keluaran 
model berupa laju sedimentasi pada outlet sebesar 8.6 ton/ha/tahun, serta nilai 
SDR sebesar 15 %. Simulasi empat skenario yang telah dilakukan 
memperlihatkan bahwa alternatif terbaik pengelolaan lahan adalah dengan 
perubahan tata guna lahan berupa semak belukar yang berada di bagian hulu Sub 
DAS Coban Rondo disimulasikan menjadi hutan alami, hutan produksi dengan 
kemiringan tinggi dan teridentifikasi mengalami erosi berat dibiarkan menjadi 
hutan alami, kebun campuran yang masuk dalam kategori erosi berat 
disimulasikan dengan melakukan tindakan konservasi berupa teras bangku., 
karena dapat menurunkan total erosi tahunan sebesar sebesar 27 % ( kondisi awal 
57.6 ton/ha/tahun menjadi 41.6 ton/ha/tahun). 

 
 
Kata kunci: simulasi, model, daerah aliran sungai, erosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Coban Rondo merupakan salah satu 

bagian dari DAS Konto dan merupakan Sub DAS yang terletak di hulu. 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai 

fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan ini, antara 

lain dari segi fungsi tata air. DAS hulu seharusnya menjadi fokus perencanaan 

pengelolaan DAS mengingat bahwa dalam suatu DAS, daerah hulu dan hilir 

mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. 

Aliran air Sub DAS Coban Rondo memberikan kontribusi terhadap air 

yang masuk ke Waduk Selorejo, aktivitas pengelolaan DAS di daerah ini 

seperti kegiatan pengelolaan lahan yang mendorong terjadinya erosi dapat 

menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk pendangkalan waduk yang 

disebabkan oleh erosi di daerah hulu. Sedimentasi yang terus menerus pada 

waduk dapat menurunkan kapasitas waduk. Pengelolaan DAS di daerah ini 

mempunyai peranan yang penting mengingat dampak negatif  yang 

ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lahan pada daerah ini. 

Pendugaan laju erosi yang terjadi diperlukan untuk mengetahui tingkat 

erosi saat ini dan kemudian mensimulasikan tata guna lahan yang dapat 

mengurangi laju erosi. Penelitian prediksi erosi, sedimentasi dan 

pengendaliannya di Sub DAS Coban Rondo ini menggunakan model simulasi 

AGNPS (Agricultural Non-Point Source).  Penggunaan model AGNPS,  

karena model ini merupakan model terdistribusi sehingga mampu memberikan 



gambaran yang baik terhadap perubahan parameter-parameter yang 

disimulasikan seperti parameter tanah, topografi, tata guna lahan dan 

pengelolaan lahan.  Oleh karena itu, model keluaran AGNPS ini dapat 

memberikan gambaran mengenai besarnya erosi di Sub DAS Coban Rondo, 

yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengendalian erosi di Sub DAS 

Coban Rondo. 

 
1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah : 

a. Memprediksi besarnya erosi sebagai salah satu faktor pemantau kerusakan 

lahan secara dini di Sub DAS Coban Rondo dengan menggunakan model 

AGNPS (Agricultural Non-Point Source). 

b. Mensimulasikan beberapa skenario tata guna lahan dengan cara mengubah 

jenis tanaman (faktor C) dan jenis konservasi lahan (faktor P) untuk 

menurunkan laju erosi. 

 
1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah: 

a. Dapat Memberikan gambaran tentang besarnya erosi di Sub DAS Coban 

Rondo, Kabupaten Malang. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil 

keputusan dalam upaya pengendalian erosi di Sub DAS Coban Rondo, 

Kabupaten Malang. 

 
 
 
 



1.4.Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dapat terfokus pada pokok permasalahan, 

maka masalah yang dibahas dibatasi hanya pada: 

a. Penggunakan model simulasi AGNPS ini hanya membahas tentang 

erosi yang terjadi di Sub DAS Coban Rondo. 

b. Tidak membahas aspek ekonomis yang timbul akibat erosi yang 

terjadi. 

c. Tidak membahas macam erosi yang terjadi di lahan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1.Daerah Aliran Sungai 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 

utama. Daerah aliran sungai (DAS) dapat dianggap sebagai suatu ekosistem, 

karena ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-

komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. 

Manusia adalah salah satu komponen yang penting. Sebagai komponen yang 

dinamis, manusia dalam menjalankan aktivitasnya seringkali mengakibatkan 

dampak pada salah satu komponen lingkungan, dan dengan demikian akan 

mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. DAS dapat memberikan respon 

hidrologis berupa erosi, sedimentasi, aliran permukaan, dan pengangkutan 

unsur hara yang berbeda-beda terhadap hujan yang jatuh di atasnya (Asdak, 

2002). 

 
2.2.Erosi 

Erosi adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian 

tanah dari suatu tempat yang terangkut ke tempat lain, baik disebabkan oleh 

pergerakan air ataupun angin (Arsyad, 1983).  

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

dimana laju pengikisan permukaan tanah lebih besar dibandingkan dengan 

laju pembentukan permukaan tanah. 



2.2.1. Proses Terjadinya Erosi 

Proses erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan: 

pengelupasan (detachment), pengangkutan (transportation) dan 

pengendapan (sedimentation). Erosi yang dibahas adalah erosi 

permukaan yang disebabkan oleh air hujan. Proses erosi bermula 

dengan terjadinya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat 

pukulan air hujan yang mempunyai energi lebih besar daripada daya 

tahan tanah. Air hujan yang mengenai kulit bumi, secara langsung akan 

meyebabkan hancurnya agregat tanah, pada keadaan ini penghancuran 

agregat tanah dipercepat dengan adanya daya penghancuran dan daya 

urai dari air itu sendiri.  

Hancuran dari agregat tanah ini akan menyumbat pori-pori 

tanah, sehingga kapasitas infiltrasi akan berkurang, selanjutnya akan 

mengalir di permukaan tanah, yang disebut  sebagai limpasan 

permukaan tanah (surface run off). Air yang mengalir pada permukaan 

kulit bumi ini mempunyai energi untuk mengikis dan mengangkut 

partikel-partikel yang telah hancur, baik oleh air hujan maupun oleh 

adanya limpasan permukaan itu sendiri. Air yang sudah tidak memiliki 

tenaga aliran permukaan untuk mengangkut bahan-bahan hancuran 

tersebut, maka bahan yang terangkut akan diendapkan. 

 

 

 

 



Menurut Sarief (1986), macam-macam erosi adalah sebagai berikut : 

1. Splash erosion (erosi percikan) 

Penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air 

hujan yang mempunyai energi lebih besar daripada daya tahan 

tanah. 

2. Puddle erosion 

Hancuran tanah akan menyumbat pori-pori tanah, sehingga 

kapasitas infiltrasi tanah menurun dan mengakibatkan air mengalir 

di permukaan tanah (limpasan permukaan). 

3. Sheet erosion 

Limpasan permukaan yang terus-menerus mengakibatkan tanah 

banyak tanah yang terangkut. Erosi permukaan sangat sulit untuk 

dilihat bila terjadi pada sudut kemiringan yang kecil. Tetapi 

pengaruhnya dapat dilihat dengan adanya penurunan tingkat 

kesuburan tanah yang lama-kelamaan tanah akan semakin miskin 

akan unsur hara, karena air di permukaan akan melarutkan dan 

menghanyutkan butir-butir yang mengandung unsur hara secara 

berangsur-angsur. 

4. Riil erosion (erosi alur) 

Erosi ini merupakan perkembangan dari sheet erosion jika curah 

hujan terjadi dalam jumlah yang cukup besar dan terjadi dalam 

waktu yang lama dibanding sheet erosion. Erosi ini menghasilkan 

alur-alur yang mempunyai kedalaman yang kurang dari 30 cm dan 



lebar kurang dari 50 cm. Sering terjadi pada tanah-tanah yang baru 

saja diolah. 

5. Gully erosion (erosi parit/selokan) 

Erosi ini prosesnya merupakan perkembangan dari riil erosion jika 

curah hujan terjadi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam 

kurun waktu yang sangat lama daripada riil erosion. Jika terjadi 

pada tanah dengan derajat kemiringan yang curam maka dapat 

menyebabkan tanah longsor. Erosi ini menghasilkan alur-alur yang 

mempunyai kedalaman lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm.  

a). Erosi parit bentuk V, terjadi pada tanah yang bagian atasnya 

lebih mudah tererosi dari pada tanah bagian bawah yang 

disebabkan karena ketahanan tanah bagian atas lebih 

kecil/rendah dibandingkan tanah bagian bawah.  

b). Erosi parit bentuk U, terjadi pada tanah yang memiliki tingkat 

ketahanan tanah yang sama mulai tanah bagian atas sampai 

tanah bagian bawah dan erosi dengan bentuk ini merupakan 

erosi parit besar. 

6. Erosi tebing sungai (streambank erosion) 

Menurut Soemarto (1999), adalah pengikisan tanah pada tebing-

tebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai 

yang dapat menyebabkan longsornya tebing-tebing pada belokan-

belokan sungai. 

 

 



2.2.2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Erosi 

Menurut Utomo (1994), pada dasarnya erosi dipengaruhi oleh 

iklim, sifat tanah, derajat dan panjang lereng, adanya penutup tanah 

berupa vegetasi dan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan 

pemakaian tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya erosi 

air yang terpenting adalah: 

1. Topografi  

  Utomo (1994) mengatakan bahwa kemiringan dan panjang 

lereng adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi 

suatu daerah aliran sungai. Kedua faktor tersebut penting untuk 

terjadinya erosi karena faktor-faktor tersebut menentukan besarnya 

kecepatan dan volume air larian. Kecepatan air larian yang besar 

umumnya ditentukan oleh kemiringan lereng yang tidak terputus dan 

panjang serta terkonsentrasi pada saluran-saluran sempit yang 

mempunyai potensi besar untuk terjadinya erosi alur dan erosi parit.  

Menurut Baver (1960), semakin besar kemiringan lereng 

maka semakin besar jumlah dan kecepatan aliran permukaan. 

Kemiringan lereng selain memperbesar aliran permukaan juga 

memperbesar energi angkut air. Lereng yang semakin miring maka 

jumlah butir tanah yang terpercik ke bawah oleh pukulan butir hujan 

juga semakin banyak.  

Kedudukan lereng menentukan besar-kecilnya erosi. 

Lereng bagian bawah lebih mudah tererosi daripada lereng bagian 

atas karena momentum air larian lebih besar dan kecepatan air larian 



lebih terkonsentrasi ketika mencapai lereng bagian bawah. Bentuk 

lereng juga dapat mempengaruhi erosi, lereng yang berbentuk 

cembung lebih mudah tererosi daripada lereng cekung walaupun 

derajat kemiringan dan panjang lerengnya sama. 

Lereng dengan jarak semakin panjang maka akan 

menyebabkan kecepatan aliran di permukaan tanah semakin besar, 

sehingga proses pengikisan terhadap bagian-bagian tanah akan 

semakin besar pula. Panjang lereng dihitung mulai dari titik pangkal 

aliran permukaan sampai suatu titik yang diperhatikan. 

2. Faktor Iklim 

Faktor iklim terpenting yang berpengaruh terhadap erosi 

adalah curah hujan. 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. 

 

 

 



3. Faktor Tanah 

Tingkat dan Besarnya erosi tergantung pada keadaan dan 

sifat tanah. Kepekaan tanah terhadap erosi berbeda-beda. Sifat-sifat 

fisik tanah yang mempengaruhi kepekaan tanah tehadap erosi adalah:  

• Tekstur Tanah 

Tanah dengan tekstur kasar seperti pasir akan lebih tahan 

terhadap erosi karena memerlukan tenaga lebih untuk 

mengangkutnya. Tanah dengan tekstur halus seperti liat tahan 

terhadap erosi karena daya kohesinya tinggi, sehingga 

gumpalannya sulit untuk dihancurkan. Tanah  dengan kandungan 

debu dan pasir tinggi sangat peka terhadap erosi. 

• Kandungan Bahan Organik 

Kandungan bahan organik menentukan kepekaan terhadap 

erosi karena mempengaruhi kemantapan struktur tanah. Tanah 

dengan kandungan bahan organik kurang dari 2% umumnya peka 

terhadap erosi. 

• Daya infiltrasi tanah 

Daya infiltrasi tanah yang besar menunjukkan semakin 

banyak air yang meresap ke dalam tanah sehingga erosi semakin 

kecil. Daya infiltrasi tanah dipengaruhi oleh porositas dan 

kemantapan tanah. 

4. Vegetasi 

Pengaruh faktor vegetasi terhadap erosi dan aliran 

permukaan ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: intersepsi hujan oleh 



tajuk tanaman, penutupan tanah oleh tanaman yang dapat 

mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan air dalam 

merusak tanah, pengaruh pertumbuhan akar tanaman terhadap 

stabilitas struktur tanah dan porositas tanah, serta transpirasi yang 

mengakibatkan kandungan air tanah berkurang. 

Intersepsi hujan oleh vegetasi mempengaruhi erosi dengan 

dua cara, yaitu mempengaruhi jumlah air yang sampai ke tanah 

sehingga dapat mengurangi aliran permukaan dan mempengaruhi 

kekuatan merusak butir-butir hujan yang jatuh menimpa tanah. 

Tumbuhan yang merambat di permukaan tanah akan menghambat 

laju aliran permukaan, sedangkan pohon yang jarang tegakannya 

akan kecil pengaruhnya dalam mengurangi kecepatan aliran 

permukaan. 

Hilangnya air dari dalam tanah terjadi melalui transpirasi 

terjadi apabila telah tercapai kapasitas lapang. Transpirasi 

memperbesar kapasitas tanah untuk menyerap air hujan. 

Pembentukan agregat-agregat tanah dimulai dengan penghancuran 

bongkah tanah oleh akar tanaman. Kegiatan biologi yang dilakukan 

oleh bakteri, jamur, cendawan, insekta dan cacing tanah 

memperbaiki porositas dan kemantapan agregat tanah baik fisik 

maupun kimiawi. 

5. Manusia 

Manusia merupakan faktor utama dalam proses erosi, 

peranan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Manusia 



berperan positif, apabila tindakannya tersebut dapat mengurangi 

besarnya kehilangan tanah dan berperan negatif apabila tindakan 

yang dilakukan semakin memperbesar kerusakan tanah. Peran 

manusia yang bersifat negatif disebabkan oleh kesalahan dalam 

pengolahan tanah akibat kurangnya informasi tentang konservasi. 

2.2.3.Perkiraan Besarnya Erosi 

Metode untuk memperkirakan erosi permukaan salah satunya 

adalah metode Universal Soil Loss Equation (USLE) yang 

dikembangkan oleh Wishmeier dan Smith pada tahun 1978 merupakan 

metode yang paling umum digunakan (Asdak, 2004). 

Persamaan USLE pertama kali dikembangkan di daerah pertanian 

Amerika Utara yang memiliki karakteristik iklim sedang (intensitas 

umumnya rendah dan topografi tidak terlalu bergunung-gunung). 

Tempat-tempat yang memiliki karakteristik iklim (terutama intensitas 

hujan) dan keadaaan biofisik yang berbeda perlu modifikasi untuk 

menentukan besarnya variabel yang menyusun persamaan tersebut. 

Persamaan USLE oleh Wishmeier dan Smith (1978) dalam Asdak 

(2004) adalah: 

A = R x Kx L x S x C x P.......................................................................(1) 

Dimana: 

A = Besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan (ton/ha) 

R = Faktor erosivitas curah hujan untuk daerah tertentu. 



 Umumnya diwujudkan dalam bentuk indeks erosi rata-rata (EI). 

Faktor R juga merupakan angka indeks yang menunjukkan besarnya 

tenaga curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. 

K = Faktor erodibilitas tanah untuk horizon tertentu. 

  Merupakan kehilangan tanah per satuan luas indeks erosivitas 

tertentu. Faktor K adalah indeks erodibilitas tanah, yaitu angka yang 

menunjukkan mudah tidaknya partikel-partikel tanah terkelupas 

dari agregat tanah oleh gempuran air hujan atau air limpasan. 

L = Faktor panjang lereng tidak memiliki satuan  

 merupakan perbandingan antara besarnya kehilangan tanah untuk 

panjang lereng tertentu dengan besarnya kehilangan tanah. Notasi L 

dalam hal ini bukanlah panjang lereng yang sesungguhnya (m). 

S = Faktor gradien (beda kemiringan) yang tidak mempunyai satuan  

 merupakan bilangan perbandingan antara besarnya kehilangan 

tanah  

 untuk tingkat kemiringan tertentu (%). 

LS= merupakan rasio antara tanah yang hilang dari suatu petak dengan 

panjang dan kemiringan lereng tertentu dengan petak baku. 

 LS= )0139.0097.0136.0(
100

2ss
L ++ ..........................................(2) 

C = Faktor tanaman dan cara bercocok tanam yang tidak mempunyai 

satuan.  

 Merupakan bilangan perbandingan antara besarnya kehilangan 

tanah  pada kondisi cara bercocok tanam yang diinginkan dengan 

besarnya  



 kehilangan tanah pada keadaan tanpa tanaman. 

P= Faktor praktek konservasi tanah (cara mekanik) yang tidak 

mempunyai  

 satuan dan merupakan perbandingan antara besarnya kehilangan 

tanah  

 pada kondisi usaha konservasi tanah ideal ( misal: teknik 

penanaman  

 sejajar kontur, penanaman dalam teras, penanaman dalam larikan)  

 dengan besarnya kehilangan tanah pada kondisi penanaman tegak 

lurus  

 terhadap garis kontur. 

Erosi merupakan respon dari DAS terhadap hujan yang jatuh di 

atasnya. Erosi yang terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya 

kerusakan tanah. Penentuan tingkat bahaya erosi perlu 

mempertimbangkan batasan erosi yang ditoleransi pada suatu bidang 

tanah. Besarnya tingkat erosi dapat diklasifikasikan menjadi lima macam 

yang dinyatakan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Klasifikasi bahaya erosi 

Klasifikasi Erosi Besarnya (ton/ha/tahun) 

Sangat kecil 0-12.50 

Kecil 12.50-50.00 

Sedang 50.00-125.00 

Berat  125.50-330.00 

Sangat berat > 330.00 

Sumber: Ilyas (1985) dalam Marlina (2006) 



 
Menurut Rahadi, B., dkk (2008), tingkat bahaya erosi di Sub DAS 

Coban Rondo yang termasuk dalam golongan erosi-1 atau yang masih 

diijinkan (0-15 ton/ha/tahun) seluas 967.166 ha, golongan ersoi-2 atau 

dikategorikan tingkat bahaya erosi ringan (15-60 ton/ha/tahun) seluas 

54.594 ha, golongan erosi-3 atau dikategorikan tingkat bahaya erosi  

sedang (60-180 ton/ha/tahun) seluas 290.050 ha dan golongan erosi-4 

atau dikategorikan tingkat bahaya erosi berat seluas 359.690 ha, pada 

daerah ini tidak ada daerah yang mempunyai erosi sangat berat (480 

ton/ha/tahun). 

Tingkat bahaya erosi terbesar terjadi di daerah pengaruh Stasiun 

Hujan Kedung Rejo dengan nilai indeks erosivitas (R) 980.451, 

mempunyai jenis tanah Andosol yang nilai erodibilitasnya (K) sebesar 

0.195 dan terletak pada wilayah Hutan Produksi dengan nilai (C 0.5, P 

0.933) dan kelerengan (LS 2.4573). Tingkat bahaya erosi sedang sebesar 

219.164 ton/ha/tahun seluas 158.903 ha. Wilayah pengaruh Stasiun 

Hujan Tlekung dengan R 607.402 dan berjenis tanah Andosol yang 

mempunyai nilai K 0.195 serta terdapat dalam wilayah Hutan Produksi 

dengan nilai LS 2.4573, C 0.500, P 0.933. Laju erosi sebesar 135.775 

ton/ha/tahun dengan luas 96.253 ha. Laju erosi terkeci terdapat pada 

wilayah stasiun Hujan Ngaglik dengan R 367.383, jenis tanah Andosol 

dengan nilai K 0.195 dan berda pada wilayah hutan alam yang memiliki 

nilai LS 5.0207, C 0.001, P 0.933. Laju erosi sebesar 6.457 ha.  

 
 
 
 



2.2.4.Sedimentasi 

Menurut Ellison (1974) dalam Purwowidodo (1986), Sedimentasi 

adalah suatu proses pengapungan, penggelindingan, penyeretan atau 

pemercikan jarah-jarah tanah hasil pemecahan dan telah terlepas dari satuan 

tubuh tanahnya, menempuh rentang jarak tertentu sampai tertahan di tempat 

pengendapan. Sedimen umumnya mengendap di bagian kaki bukit, di daerah 

genangan banjir, di saluran air, sungai dan waduk. Hasil sedimen atau 

sediment yield adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi 

di daerah tangkapan air yang diukur pada periode waktu tertentu. Hasil 

sedimen biasanya diperoleh dari pengukuran sedimen terlarut dalam sungai 

(suspended sediment) atau pengukuran langsung di waduk. Berdasarkan 

asalnya pembentukan sedimen terbagi atas: 

a. Angkutan sedimen dasar, yaitu sedimen yang berasal dari saluran itu 

sendiri dan ditentukan oleh kondisi saluran dan kecepatan pada saluran. 

b. Muatan hanyutan, yaitu partikel-partikel yang terbawa jumlahnya tidak 

sama dengan angkutan dasar dan materialnya ditambah dari luar saluran. 

Penentuan besarnya laju erosi yang  diijinkan (T) harus 

mempertimbangkan faktor dominan yang mempengaruhi proses 

pembentukkan tanah itu sendiri. Penentuan besarnya laju erosi yang 

diijinkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 



 
Tabel 2. Penentuan Nilai T Untuk Tanah di Indonesia 

No Sifat tanah dan Substratum 

Nilai T 

ton/acre/ 

tahun 

ton/acre/ 

tahun 

1 Tanah dangkal di atas batuan 0.5 1.12 

2 Tanah dalam di atas batuan 1.0 2.24 

3 Tanah lapisan bawah padat, di atas substrata 

yang tidak terkonsolidasi (mengalami 

pelapukan) 

2.0 4.48 

4 Tanah lapisan bawah berpermeabilitas lambat, 

di atas bahan yang tidak terkonsolidasi 
4.0 8.96 

5 Tanah lapisan bawah berpermeabilitas sedang, 

di atas bahan yang tidak terkonsolidasi 
5.0 11.21 

6 Tanah lapisan bawah berpermeabilitas agak 

cepat, di atas bahan yang tidak terkonsolidasi 
6.0 13.45 

Sumber: Arsyad, 2000 

 
Sediment Delivery Ratio (SDR) adalah perbandingan antara sedimen 

yang benar-benar terbawa oleh aliran sungai terhadap erosi yang terjadi dari 

daerah tersebut. Penentuan nilai SDR dilakukan karena tidak semua hasil 

erosi terbawa ke dalam aliran sungai, akan tetapi sebagian besar akan 

diendapkan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang rendah. Nilai SDR 

merupakan fungsi dari luas daerah tangkapan, hubungan keduanya dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 



Tabel 3. Hubungan Antara Luas Daerah Tangkapan Dengan Nisbah 
Pelepasan Sedimen (SDR) 

 
No Luas DAS (km2) SDR (%) 

1 0.1 53.0 

2 0.5 39.0 

3 1.0 35.0 

4 5.0 27.0 

5 10.0 24.0 

6 50.00 15.0 

7 100.00 13.0 

8 200.00 11.0 

9 500.00 8.5 

10 26000.00 4.9 

Sumber: Arsyad, 2000 

  
2.2.5.Konservasi Tanah dan Air 

 Pengawetan tanah adalah usaha-usaha untuk menjaga agar tanah tetap 

produktif atau memperbaiki tanah yang rusak agar tanah tetap produktif. 

Pengawetan air adalah usaha-usaha agar air dapat lebih banyak disimpan 

dalam tanah sehingga dapat digunakan tanaman dan mengurangi terjadinya 

banjir dan erosi (Harjdowigeno, 1995).  Tujuan dari usaha konservasi tanah 

dan air adalah 1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi, 2) memperbaiki 

tanah yang rusak, dan 3) memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah 

agar dapat tetap digunakan secara berkelanjutan (Arsyad, 2000). 

 Metode konservasi tanah dan air menurut Sukartaatmadja (2004) 

digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu: 1) metode vegetatif, 2) metode 

mekanik, dan 3) metode kimia. Metode vegetatif dalam konservasi tanah dan 

air mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) melindungi tanah terhadap daya perusak 



butir-butir hujan yang jatuh, 2) melindungi tanah terhadap daya perusak 

aliran permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah, dan 3) 

memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan kemampuan tanah menyerap atau 

mengabsorbsi air. 

 Metode vegetatif yang lainnya adalah: 1) penghutanan atau 

penghijauan, 2) penanaman dengan rumput pakan ternak, 3) penanaman 

dengan tanaman penutup tanah permanen, 4) penanaman tanaman dalam strip 

(strip cropping), 5) pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau atau 

tanaman penutup tanah, 6) penggunaan sisa-sisa tanaman (residue 

management), dan 7) penanaman saluran-saluran pembuangan air dengan 

rumput (vegetated atau grassed waterways). 

 Metode mekanik dalam konservasi tanah dan air mempunyai dua 

fungsi, yaitu: 1) memperlambat aliran permukaan, 2) menampung dan 

menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Metode 

mekanik yang lain adalah: 1) pengolahan tanah (tillage), 2) pengolahan tanah 

menurut kontur, 3) pembuatan galengan dan saluran menurut kontur, 4) 

pembuatan teras seperti teras tangga atau bangku dan teras berdasarkan lebar, 

5) perbaikan drainase dan pembuatan irigasi, 6) pembuatan waduk, dam 

penghambat (check dam), tanggul dan sebagainya. 

 Kemantapan struktur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang 

mempengaruhi erosi, sekarang telah dikembangkan senyawa kimia yang  

digunakan untuk pembentukan struktur tanah yang stabil. Senyawa kimia 

tersebut secara umum disebut soil conditioner. Beberapa jenis soil 

conditioner yang digunakan adalah: 1) Krilium, merupakan garam natrium 



dari polyacrylonitrite, 2) Polymer tidak terionisasi: Polyvinyl alkohol (PVA), 

3) Polyanion: Polyvinyl asetate, 4)Polycation: DAEMA (Dimethyl amino 

ethyl meta crylate, dan 5) Emulsi Bitumen. 

 
2.3. Model Spasial Hidrologi 

Model spasial hidrologi dapat berupa model empirik, model 

determinik, model stokastik, maupun kombinasi dari beberapa tipe model 

tersebut. Model spasial hidrologi dapat berbasiskan vektor atau raster. Model 

yang berbasiskan vektor, objek disajikan dalam titik atau segmen garis karena 

model data vektor lebih banyak berkaitan dengan bentuk (format) suatu objek 

dalam peta. Model berbasis raster, semua objek disajikan dalam bentuk sel-

sel atau piksel dan setiap sel mempunyai koordinat serta informasi (atribut 

keruangan dan waktu). Objek dalam bentuk titik, garis, dan poligon 

ditampilkan dan dinyatakan dalam titik atau sel (Purwadhi, 2001).  

Sistem DAS merupakan sub-sistem hidrologi. Teori hidrologi disajikan 

dalam dua bentuk yaitu: deskriptif dan kuantitatif. Hidrologi deskriptif 

membahas uraian konsep-konsep dasar dan proses yang menyatu dan 

berinteraksi satu sama lain. Konsep-konsep dan proses-proses diperoleh dari 

pengamatan, pemikiran dan pengambilan kesimpulan. Hidrologi kuantitatif 

menyajikan gambaran dan teori-teori yang disajikan dalam serangkaian 

angka yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan. Penyajian secara 

kuantitatif dari konsep dan proses hidrologi menimbulkan persamaan-

persamaan matematika disebut juga model matematika. 

Konsep dasar integrasi model hidrologi dan SIG yang dikembangkan 

merupakan ”proses hidrologi dalam media keruangan”.  Dimana model 



hidrologi yang dimaksud disini adalah merupakan simplikasi proses hidrologi 

dengan penekanan pada ”massa/energi dan dinamika”, dengan unsur dasarnya 

adalah ”air”.  Sedangkan SIG adalah suatu sistem yang mampu menangkap, 

memanipulasi, memproses dan menayangkan data keruangan, dengan 

penekanan pada ”penyebaran dan hubungan keruangan”, dengan unsur 

dasarnya adalah ”obyek keruangan”.  Tingkat integrasi dan program 

komputer yang digunakan, ditentukan dan dipilih secara fleksibel dengan 

mengacu pada prinsip kebutuhan model hidrologi dan ketersediaan SIG. 

Dimana dalam model hidrologi, dibutuhkan data, persamaan pengatur, 

domain dan penayangan hasil.  Sedangkan SIG menyediakan data, analisis 

spasial (menangkap, memanipulasi, memproses dan menayangkan) dan 

perangkat lunak keruangan. 

 
2.4. Model AGNPS 

Model AGNPS (Agricultural Non-Point Source) pertama kali 

dikembangkan oleh Young dkk pada tahun 1987 (Panduan buku AGNPS 

versi 3.51, 1990), berupa sebuah program simulasi komputer untuk 

menganalisis limpasan, erosi, sedimentasi, dan perpindahan hara hasil 

pemupukan (Nitrogen dan Pospor) dan COD pada suatu areal pertanian. 

Model ini dikembangkan dengan membagi daerah aliran sungai menjadi sel-

sel bujur sangkar yang seragam dan setiap sel akan dianalisis. 

Model AGNPS bekerja pada basis sel geografis (dirichlet tesselation) 

yakni pembagian dan pengelompokkan DAS menjadi sel (tiles) yang digunakan 

untuk menggambarkan kondisi dataran (upland) dan saluran (channel). Sel-selnya 

berbentuk persegi seragam yang membagi DAS secara merata, dimana 



memungkinkan analisa pada titik dalam suatu DAS. Polutan potensial 

ditelusuri melalui sel-sel dari awal hingga outlet secara bertahap sehingga 

aliran pada setiap titik antar sel dapat diperhitungkan (young et al.,1990). 

2.4.1.Masukkan Data Model AGNPS 

  Masukan data energi hujan berupa data hasil pengukuran dari alat 

pengukur hujan otomatis. Nilai EI30 dapat dihitung dari persamaan 

Wischmeir dan Smith (1978) sebagai berikut: 

E = 916 + 331 Log I..................................................................................(3) 

EI30 = E x I30 x 10-2....................................................................................(4) 

dimana: 

E = energi kinetik hujan (ft.ton.acre-1.in-1) 

I = intensitas hujan (in.jam-1) 

EI30 = erosivitas hujan (m.ton.cm.ha-1.jam-1) 

I30 = intensitas hujan maksimum selama 30 menit (in.jam-1) 

Bila 1 ft = 0.3048 meter, 1 ton.acre-1 = 2.24 ton.ha-1 dan 1 in = 2.54 cm, 

maka 1 unit energi kinetik parsial (US) = 0.2688 metrik.  

Persamaannya dapat ditulis menjadi: e = 210 + 89 log i (satuan metrik), 

maka: 

1 unit E (ft.ton.acre-1) = (0.3048 x 2.24) ton.m.ha = 0.6828 unit E 

(ton.m/ha) 

1 unit EI30 (untuk hujan harian maupun bulanan) (ft.ton.in/acre/jam) 

1 unit E (in.jam-1) = 1.7342 unit EI30 (in.ton.cm/ha/jam) 



  Apabila hanya terdapat data curah hujan harian maka nilai 

erosivitas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Bols 

(Wischmeier dan Smith, 1978) untuk hujan harian, yaitu: 

EI30 = 
725.00727.0

)(476.2 2

+R

R
............................................................................(5) 

Dengan: 

EI30 = erosivitas hujan (m.ton.cm.ha-1.jam-1) 

R = curah hujan harian (cm) 

  Untuk pendugaan erosi tahunan dipergunakan masukan erosivitas 

bulanan dengan mempergunakan persamaan Bols (Wischmeier dan Smith, 

1978) yaitu: 

EI30 = 6.119(RAIN)1.21(DAYS)-0.47(MAXP)0.53........................................(6) 

Dengan: 

EI30 = erosivitas hujan (m.ton.cm.ha-1.jam-1) 

RAIN = curah hujan bulanan (cm) 

DAYS = banyaknya hari hujan 

MAXP = hujan harian maksimum bulanan (cm) 

  Indeks erosivitas hujan bulanan di DAS Brantas dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus yang direkomendasikan oleh (Utomo dan 

Mahmud, 1994 dalam Utomo, 1994) sebagai berikut: 

Rb= 10.84 + 415 Hb .................................................................................(7) 

Dengan: 

Rb=Indeks erosivitas hujan bulanan (kJ/ton) 

Hb=Curah hujan bulanan (mm) 



 Nilai energi intensitas yang dijadikan masukan data adalah dalam satuan 

ft.ton.in.acre-1.jam-1. Parameter-parameter yang menjadikan masukan data 

dari tiap selnya adalah: 

1. Nomor sel dan arah aliran tiap sel 

   Penomoran sel diberikan secara berurutan dari kiri atas ke kanan 

dengan nomor terbesar pada outletnya. Arah drainase setiap sel 

ditentukan menurut topografi. DAS yang berukuran < 2000 acre 

ukuran setiap sel dibuat 10 acre dan untuk daerah aliran sungai yang 

berukuran > 2000 acre ukuran setiap sel dapat dibuat 40 acre (16 ha).  

   Ukuran sel semakin kecil maka sel semakin terdistribusi dengan 

baik parameter-parameternya dan semakin tinggi pula tingkat kesulitan 

serta tingkat ketelitiannya. Jumlah sel maksimum yang diperbolehkan 

adalah 1900 sel, dengan demikian luas daerah aliran sungai maksimum 

yang dianjurkan adalah 76000 acre atau 307.56 km2. 

   Program AGNPS menyediakan fasilitas pembagian sel-sel tunggal, 

artinya jika diperlukan ketelitian pada suatu sel, maka sel tersebut 

dapat dipecah lagi tanpa mempengaruhi sel lainnya. 

2. Kemiringan lereng (%) 

   Kemiringan lereng dalam satuan persen dapat diperoleh dari peta 

topografi dengan asumsi bahwa kemiringan lereng untuk satu sel 

adalah seragam, untuk permukaan yang tertutup air atau daerah rawa 

maka kemiringannya = 0 %. 

 

 



3. Faktor bentuk permukaan tanah 

  Faktor bentuk permukaan tanah dibagi tiga, yaitu angka 1 untuk 

permukaan tanah seragam, angka 2 untuk permukaan tanah yang 

cembung, dan 3 untuk permukaan tanah yang cekung. 

4. Koefisien kekasaran Manning 

   Besarnya nilai koefisien kekasaran Manning (n) ditentukan 

berdasarkan jenis penutupan lahan serta bentuk saluran sungai yang 

digunakan. Nilai koefisien kekasaran manning dari berbagai jenis 

saluran dan kondisi lahan yang lain dapat dilihat pada Lampiran 1. 

5. Panjang lereng 

   Panjang lereng merupakan konstanta yang dipengaruhi oleh jarak 

horizontal dan kemiringan lereng. Untuk permukaan yang tertutup air 

atau daerah rawa nilainya 0. 

6. Kemiringan saluran, kemiringan sisi saluran, dan panjang saluran 

  Kemiringan saluran dan sisinya dalam persen diperoleh dari peta 

topografi, bila data ini tidak tersedia maka dapat diasumsikan bahwa 

kemiringan saluran hanya 50% dari kemiringan lereng, dan kemiringan 

sisi saluran diasumsikan 10%. Panjang saluran dalam satuan feet 

diukur pada peta.    

7. Faktor erodibilitas tanah, faktor pengelolaan tanaman (C) dan tindakan 

konservasi tanah (P) 

   Nilai erodibilitas tanah (K) diperoleh dari jenis tanah di SubDAS 

Coban Rondo. Konstanta C dan P diperoleh dari Hummer (1980) 

dalam Hardjowigeno (1992) terdapat pada Lampiran 2 dan Lampiran 



3. Daerah-daerah dengan permukaan yang tertutup air atau rawa maka 

C dan P = 0. 

8. Angka penutup tanah 

   Angka penutup tanah diperoleh dari “SCS curve number” (USDA), 

terdapat pada Lampiran 4. Nilai ini digunakan untuk memperkirakan 

limpasan permukaan akibat kondisi penutupan tanah. diperoleh dari 

data dalam Young et al.,(1990). 

9. Konstanta permukaan tanah (SCC) dan tekstur tanah 

   Konstanta ini dipergunakan untuk memperkirakan besar limpasan 

akibat kondisi pengelolaan lahan tertentu, untuk memperkirakan waktu 

yang diperlukan untuk mengubah aliran permukaan menjadi aliran 

dalam saluran, dapat dilihat pada Lampiran 4. 

   Konstanta untuk tekstur tanah adalah pasir = 1, debu = 2, liat =3, 

gambut = 4, dan badan air = 0 

10. Nomor saluran 

   Nomor saluran menunjukkan tipe saluran yang ada pada suatu sel . 

Bila pada sel tidak terdapat saluran maka nomornya = 0. Parameter 

saluran yang menyertainya adalah kemiringan saluran, kemiringan sisi 

saluran, dan panjang saluran. 

 Parameter yang telah disebutkan di atas adalah parameter-parameter 

yang menjadi masukkan data dalam program AGNPS. Jika dibutuhkan, 

dapat ditambah dengan beberapa parameter tambahan, seperti tingkat 

pemupukan, availability factor (persentase pupuk yang tertinggal pada 

setengah inchi di bawah permukaan tanah), point source indicator 



(indikator total feedlots dan non feedlots), erosi gully dalam saluran ton, 

faktor COD (nilai konsentrasi COD pada sel berdasarkan tata guna lahan 

pada sel tersebut), dan impoundment factor (indikasi dari sistem teras pada 

sel dengan nilai antara 0 untuk sel tanpa teras hingga 13 untuk penterasan 

maksimum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

2.4.2.Keluaran Model AGNPS 

Data-data yang telah dimasukkan ke dalam program AGNPS 

setelah diproses dapat menampilkan keluaran berupa bentuk grafik dan 

tabel. Tampilan grafik memuat keterangan untuk setiap sel berupa erosi 

tanah, konsentrasi nitrogen, fosfor dan COD, serta jaringan saluran setiap 

sel, sedangkan tampilan dalam bentuk tabel memuat karakteristik secara 

umum dari Sub DAS Coban Rondo dan nilai-nilai tangkapan yang 

didapatkan di outlet (watershed summary), seperti analisis besarnya erosi, 

sedimentasi, limpasan permukaan, serta analisis nisbah pelepasan ratio 

(SDR). Informasi dari grafik dan tabel tersebut, dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan sel-sel mana yang mengalami erosi kecil, sedang dan 

berat. Sehingga dari hasil dapat dilakukan simulasi terhadap faktor C dan 

P yang dapat mengurangi tingkat laju erosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni 2008 sampai dengan 

selesai. Lokasi penelitian dilakukan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Coban Rondo yang secara kedinasan termasuk dalam wilayah kerja Dinas 

Pengairan Umum (DPU) Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Secara 

geografis, lokasi penelitian terletak pada 112°22'30'' BT dan 07°45'00'' LS 

yang disajikan pada Lampiran 5.  

Data sekunder yang diambil berasal dari instansi yang berhubungan 

dengan pengelolaan Sub DAS Coban Rondo dan dari empat stasiun 

pengamat hujan yaitu; stasiun Pujon, Kedung Rejo, Ngaglik, dan Tlekung, 

selanjutnya diolah di Laboratorium Teknik Tanah dan Air, Jurusan Teknik 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2. Alat dan Bahan  

A. Alat yang digunakan dalam penelitian:. 

1. Seperangkat komputer lengkap, dengan beberapa software, yaitu  

AGNPS Versi 3.65.3, ArcView Versi 3.3, dan Microsoft office. 

2.  Peralatan tulis, gambar, hitung dan alat penunjang lainnya. 

B. Bahan yang digunakan dalam penelitian: 

1. Data Atribut 

• Data curah hujan wilayah/lokasi penelitian dari tahun 1983-2007 

dari stasiun penakar hujan wilayah Sub DAS Coban Rondo. 



• Data sedimen tersuspensi Sungai Coban Rondo selama 10 tahun. 

• Data penggunaan Lahan wilayah Sub DAS Coban Rondo. 

2. Data Spasial 

• Peta Digital Penutupan wilayah Lahan Sub DAS Coban Rondo 

skala 1:25000. 

• Peta Digital Topografi wilayah Sub DAS Coban Rondo skala 

1:25000. 

• Peta Digital Jenis Tanah wilayah Sub DAS Coban Rondo skala 

1:25000. 

3.3. Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian data yang dilakukan sebagai berikut yang 

disajikan pada Gambar 1: 

A. Pengumpulan data 

Pengumpulan data model AGNPS dilakukan melalui kegiatan 

pengumpulan data spasial dan pengumpulan data atribut: 

1. Data Spasial 

Kegiatan pengumpulan data spasial antara lain: 

a. Pengumpulan data rupa bumi digital skala 1 : 25000 dengan 

objek utama peta topografi dan peta penutupan lahan. 

b. Pengumpulan peta jenis tanah skala 1 : 25000 untuk menentukan 

jenis tanah pada lokasi.  

2. Data Atribut 

Kegiatan pengumpulan data atribut antara lain: 

a. Pengumpulan data curah hujan selama dari tahun 1983-2007 



b. Pengumpulan data sedimen tersuspensi Sungai Coban Rondo 

selama 10 tahun. 

c. Data Penggunaan lahan wilayah Sub DAS Coban Rondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Tahapan Penelitian 
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B. Analisis curah hujan dan penentuan konsentrasi sedimen. 

Analisis data curah hujan digunakan untuk mendapatkan  nilai 

energi kinetik hujan dalam hal ini yaitu nilai erosivitas hujan sebagai 

data masukan model, sedangkan konsentrasi sedimen digunakan untuk 

validasi model. 

1. Analisis Curah Hujan 

Data curah hujan harian, bulanan dan tahunan diolah untuk 

mendapatkan nilai erosivitas hujan tersebut. Erosivitas hujan adalah 

kemampuan hujan untuk mengerosi tanah yang dicerminkan oleh 

kombinasi energi kinetik hujan dihitung dengan mengunakan 

persamaan yang telah ada. Untuk input dalam model AGNPS satuan 

dari El30 yang digunakan dalam bentuk ton.feet/acre/inchi sesuai 

dengan persamaan (5). 

2. Penentuan Sedimen Kali Coban Rondo 

Penetuan Nilai dengan menggunakan perbandingan luas antara 

nilai sedimen Sungai Konto Hulu yang mewakili sedimen tersuspensi 

Sub DAS Konto Hulu dengan luas Sub Das Coban Rondo, terdapat 

pada. 

C. Analisis data spasial dengan menggunakan ArcView 

Data spasial dapat terbentuk data vektor maupun data raster. 

Data raster diperoleh dari hasil konversi data vektor meliputi peta 

topografi, peta penggunaan lahan, dan peta jenis tanah. Data-data 

tersebut diolah menggunakan program komputer (ArcView), untuk 

menghasilkan data yang berbentuk raster. Tahap-tahap analsis data dan 



pembangkitan data model AGNPS melalui fasilitas ArcView dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Analisis spasial dan pembangkit data model AGNPS 
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1. Penurunan Atribut-atribut DEM 

 Proses pemodelan ini diawali dengan membuat sebuah analisis 

permukaan yang biasa disebut Digital Elevation Model (DEM). Analisis 

permukaan diperlukan karena informasi tambahan dapat diperoleh dengan 

pembuatan data baru melalui Digital Elevation Model (DEM). 

 Identifikasi objek dapat dilakukan dengan mengetahui pola 

permukaan yang ada. DEM diproses dengan cara perhitungan untuk 

sebuah sel, dilakukan dengan memeriksa nilai-nilai dari 8 sel tetangga 

yang terdekat atau yang dikenal dengan metode eigth direction pour point. 

Dengan menggunakan extension pada ArcView, atribut-atribut yang dapat 

diturunkan dari DEM yang berkaitan dengan input model AGNPS adalah 

slope, curvature, dan profil curvature. 

a. Slope, adalah tingkat perubahan yang dinyatakan dengan persen atau 

derajat kemiringan. 

b. Curvature, yaitu bentuk permukaan untuk memahami proses aliran 

yang secara umum dibagi 2, yaitu convex (cembung) dan concave 

(cekung), seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

c. Profil Curvature, yaitu curvature suatu permukaan dalam arah 

kemiringan. 
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Gambar 3. Gambaran Curvature, Profil Curvature 



2. Penurunan Parameter Permukaan 

  Dari data DEM diturunkan: 

a. Arah aliran, yaitu arah dimana air mengalir, ke luar dari sel tersebut. 

Dalam ArcView spasial analyst keluaran dari arah aliran adalah grid 

yang mempunyai nilai antara 1 sampai 8 (Gambar 4). 

         

 

 

 

   

b. Akumulasi aliran, yaitu grid yang menampung aliran dari sel-sel yang 

mengalir menuju tiap sel yang paling rendah ketinggiannya. 

c. Jaringan sungai, sistem jaringan sungai ini didapat dari hasil 

akumulasi aliran. Dalam sistem ini juga dapat ditentukan ordo tiap 

segmen jaringan dengan metode yang tersedia, yaitu teknik Schreve 

dan Strahler seperti yang disajikan pada Gambar 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Arah-Arah Aliran Pada Model AGNPS 
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Gambar 5. Jaringan Sungai Metode Schreve dan Metode Strahler 
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3. Pembangkitan Data AGNPS 

  Dasar masukan data setiap grid adalah grid sel yang dibuat 

berdasarkan Digital Elevation Model (DEM) dengan resolusi 200 x 200 m. 

Setiap sel akan memiliki nomor dan karakteristik yang diinginkan sebagai 

masukan program AGNPS. Proses-proses pembangkitan data program 

AGNPS antara lain: 

a. Batas DAS hasil model SIG yang overlay dengan peta penutupan 

lahan untuk mendapat peta penutupan lahan seluas Sub DAS Coban 

Rondo. Dari peta penutupan lahan berbentuk DAS ini akan diturunkan 

beberapa nilai parameter program masukan AGNPS untuk setiap 

penggunaan lahan berupa nilai Surface Condition Constant (SCC), 

nilai SCS curve number, koefisien Manning (n), faktor C, dan faktor 

P. Nilai-nilai parameter masukan tersebut didapat dari buku panduan 

model AGNPS untuk kemudian dimasukan dan diedit kedalam atribut 

peta penutupan lahan melalui fasilitas tabel atribut pada ArcView. 

b. Pembentukan grid untuk masing-masing parameter turunan dari peta 

penutupan lahan seluas DAS dengan dasar grid terbentuk dasar grid 

adalah DEM (resolusi) 200 m x 200 m kemudian dilakukan 

penomoran grid. 

c. Batas DAS hasil model SIG di overlay dengan peta tanah untuk 

mendapat peta tanah seluas Sub DAS Coban Rondo. Dari peta tanah 

ini diturunkan dua nilai parameter masukan AGNPS, yaitu nilai 

erodibilitas (K) dan tekstur untuk setiap jenis tanah. 



d. Pembentukan grid untuk masing-masing parameter turunan dari peta 

jenis tanah seluas DAS dengan dasar grid adalah DEM (resolusi) 200 

m x 200 m. 

e. Semua grid hasil turunan peta penutupan lahan (SCC, SCS curve 

number, n, C, P), peta tanah ( K, tekstur), ditambah dengan grid hasil 

turunan model SIG (arah aliran, dan kemiringan) diubah menjadi 

format point. Point merupakan implementasi dari nilai atribut sebuah 

grid dalam bentuk shapefile (vektor). 

f. Atribut dari masing-masing point tersebut digabung dalam satu tabel 

yang berisi semua parameter-parameter masukan program AGNPS 

untuk setiap grid sel. 

g. Pengukuran secara manual parameter panjang lereng (Ls) Untuk 

panjang lereng digunakan persamaan: 

 
abangUgridxjmlc

A
Ls

Σ= ......................................................................(6) 

Dimana: 

Ls = Panjang Lereng (m) 

Σ A = Jumlah keseluruhan sel dimana terdapat aliran air (m2) 

Ugrid = Ukuran grid/ukuran sel (m) 

h. Penambahan secara manual parameter panjang lereng dan panjang 

aliran terhadap atribut file point gabungan (tabel). 

i. Penomoran ulang terhadap setiap grid pada file point gabungan 

dilakukan untuk memberikan identitas urutan baru terhadap grid. 

 

 



D. Pengumpulan dan pengorganisasian data masukan AGNPS 

Data-data masukan model AGNPS hasil dari pengolahan data 

spasial menggunakan fasilitas ArcView dikumpulkan dalam satu file 

tabel masukan data AGNPS. 

E. Pendugaan erosi dengan AGNPS 

1. Input data curah hujan kejadian tunggal meliputi jumlah hujan 

(inchi) dan El30 (feet.ton/acre/inchi). 

2. Pengisian parameter setiap sel pada Model AGNPS dilakukan 

berdasarkan tabel dari file point gabungan, dimana setiap sel berisi 

parameter-parameter hasil pembangkitan melalui SIG.  

F. Verifikasi dan kalibrasi output model AGNPS  

Program komputer yang digunakan harus dilakukan validasi model 

dengan cara verifikasi dan kalibrasi output model: 

1. Verifikasi Model 

Verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika 

operasional model (program komputer) sesuai dengan logika 

diagram alur. Kalimat sederhananya, apakah ada kesalahan dalam 

program? (Hoover dan Perry, 1989). Verifikasi adalah pemeriksaan 

apakah program komputer simulasi berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan, dengan pemeriksaan program komputer.  

Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi 

konseptual (diagram alur dan asumsi) ke dalam bahasa 

pemrograman secara benar (Law dan Kelton, 1991). Verifikasi 

model dilakukan dengan membandingkan keluaran model berupa  



besarnya erosi dengan menghitung besarnya erosi menggunakan 

rumus USLE.  

2. Kalibrasi Output Model 

Kalibrasi adalah proses penentuan apakah model, sebagai 

konseptualisasi atau abstraksi, merupakan representasi berarti dan 

akurat dari sistem nyata (Hoover dan Perry, 1989). Kalibrasi adalah 

penentuan apakah model konseptual simulasi (sebagai tandingan 

program komputer) adalah representasi akurat dari sistem nyata 

yang sedang dimodelkan (Law dan Kelton, 1991). 

Kalibrasi model dilakukan dengan membandingkan 

konsentrasi sedimen hasil pengukuran langsung di lapangan dengan 

konsentrasi sedimen keluaran model. Nilai hasil prediksi model 

harus sama atau minimal dicapai selisih antara konsentrasi tersebut 

sangat kecil. 

G. Skenario tata guna lahan  

Kegiata Skenario ini dilakukan untuk menentukan alternatif 

yang akan digunakan untuk memperkecil besarnya erosi di Sub DAS 

Coban Rondo yaitu dengan mengubah parameter-parameter masukan 

berupa faktor pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi (faktor C 

dan P). Skenario ini dilakukan pada lahan-lahan yang teridentifikasi 

mengalami erosi berat dan sangat berat. Perencaan skenario harus 

mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi dari perubahan tata 

guna lahan, meliputi tindakan pengelolaan lahan dan tindakan 

konservasi tanah agar dapat segera diterapkan. 



H. Rekomendasi tata guna lahan dan jenis konservasi yang baru 

Simulasi dengan melakukan skenario tata guna lahan dan 

tindakan konservasi akan menghasilkan alternatif skenario penggunaan 

lahan yang terbaik dalam rangka mengurangi besarnya aliran 

permukaan, erosi dan sedimentasi. Hal tersebut dilakukan dengan 

membandingkan besarnya penurunan keluaran model setiap skenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Kondisi Umum Wilayah 
 

Sub DAS Coban Rondo secara geografis terletak pada 112°22'30'' 

BT dan 07°45'00'' LS. Sungai Coban Rondo adalah salah satu anak sungai 

dari Sungai Konto yang merupakan Sub DAS dari DAS Brantas.  

Wilayahnya, secara administratif terletak di wilayah Kabupaten 

Malang dan seluruh wilayahnya terletak di Kecamatan Pujon. Sub DAS 

Coban Rondo bentang lahannya dicirikan oleh dataran tinggi yang 

dikelilingi oleh pegunungan yang terjal, wilayah Sub DAS Coban Rondo 

adalah: 

• Sebelah Utara : Gunung Lareangen dan Desa Ngroto 

• Sebelah selatan : Gunung Kawi dan Gunung Cemoro Kandang 

• Sebelah Barat : Gunung Rajegwesi, Gunung Kedungjangkul,  

  Gunung Budukusu, dan Gunung Coban Menteng 

• Sebelah Timur : Desa Ngabab 

4.1.1.Iklim 

Wilayah Sub DAS Coban Rondo dicirikan oleh kondisi dataran 

tinggi dengan tipe iklim muson tropika yang memiliki musim kering dan 

basah. Musim hujan terjadi mulai pertengahan November hingga akhir 

Maret, musim kemarau mulai awal Juni hingga akhir September, dengan 

musim peralihan diantara bulan tersebut. 

Periode Desember hingga Maret, penyinaran matahari sangat 

sedikit yang mengakibatkan tumbuhan mengalami kebanyakan air serta 



gangguan hama dan penyakit. Sedangkan periode Juli hingga September, 

persediaan air tanah menjadi sangat terbatas dan bahkan terjadi defisit 

sehingga sering menimbulkan kagagalan panen. Sub DAS Coban Rondo 

dipengaruhi oleh 4 stasiun pengamat hujan yaitu Stasiun Pujon, Stasiun 

Kedungrejo, Stasiun Ngaglik dan Stasiun Tlekung.  

4.1.2.Tanah 

Pada Sub DAS Coban Ronda terdapat 3 jenis tanah yaitu tanah 

Andosol, tanah Kambisol, dan tanah Mediteran. Tanah Andosol mempunyai 

area paling besar yaitu 1270.87 Ha, sedangkan jenis tanah kambisol 

mempunyai luas area 349.42 Ha dan diikuti oleh tanah Mediteran yaitu 

sebesar 63.39 Ha. Perbedaan bentuk lahan dan kondisi iklim mengakibatkan 

terbentuknya tiga zona tanah geografis yaitu : 

1. Bentuk lahan bergantung dengan jenis tanah Andosol 

2. Bentuk lahan berbukit dengan jenis tanah Andosol dan Kambisol 

3. Dataran antara vulkanik dengan jenis tanah Kambisol dan Mediteran 

4.1.3.Penutupan Lahan 

Penutupan Lahan di Sub DAS Coban Rondo bervariasi, mulai dari 

hutan, kebun campuran, sawah tadah hujan, semak belukar dan tanah 

berbatu. Akan tetapi yang paling mendominasi adalah hutan yaitu sebesar 

44.818 % dari luas DAS yang terdiri dari hutan alam dan hutan produksi 

(tanaman pinus). 

Penggunaan Lahan di Sub DAS Coban Rondo berdasarkan peta 

penggunaan lahan (land use) 2003 dari Bakosurtanal Sub DAS Coban 



Rondo dengan luas total 1682.514 Ha dapat dilihat pada Tabel 4 dan pada     

Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Tata Guna Lahan di Sub DAS Coban Rondo 

No. Tata guna lahan 
Luas 

ha % 

1 Hutan 754.072 44.818 

2 Pemukiman 114.702 6.817 

3 Kebun Campuran 356.735 21.202 

4 Sawah Tadah Hujan 346.579 20.599 

5 Semak Belukar 30.579 1.81 

6 Tanah Berbatu 79.847 4.746 

 Total 1682.51 100 

Sumber : Diolah dari Peta Penggunaan Lahan  Sub DAS Coban Rondo (2008) 

Gambar 6. Penggunaan Lahan di Sub DAS Coban Rondo  
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4.1.4.Topografi dan Bentuk Wilayah 

Sub DAS Coban Rondo merupakan salah satu Sub DAS sungai 

Konto yang terletak di daerah hulu DAS Konto. Sub DAS Coban Rondo 

bentang lahannya dicirikan oleh dataran tinggi yang dikelilingi oleh 

pegunungan yang terjal. Ketinggian lokasi berkisar antara 950 m sampai 

dengan 2637 m dpl (di atas permukaan laut). 

 
4.2. Analisis Spasial Dengan Mengunakan ArcView 

Pendekatan dalam melakukan analisis spasial dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis, antara lain model data raster dan 

model data vektor. Dalam model vektor, objek atau kondisi di dunia nyata 

diwujudkan dalam bentuk point, garis atau kurva beserta atributnya dimana 

garis-garis atau kurva merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang 

dihubungkan. Bentuk-bentuk dasar perwujudan data spasial ini didalam 

sistem model data vektor didefinisikan koordinat dua dimensi (x,y). 

Penggunaan data raster melalui penurunan Digital Elevation Model 

(DEM) dapat mempermudah dalam mendesain model hidrologi, seperti 

pembuatan batas DAS, jaringan sungai, kemiringan lahan, dan panjang 

aliran sungai. Data raster juga dapat digunakan sebagai pembangkit 

parameter masukan model AGPNS karena model AGPNS bekerja dalam 

bentuk sel yang berarti bahwa DAS dibagi kedalam grid yang berukuran 

sama dan memiliki atribut. 

4.2.1.Penurunan Atribut dari DEM 

Penurunan atribut-atribut Digital Elevation Model (DEM) 

bertujuan untuk memberi gambaran tentang daerah kajian sebelum 



dilakukan analisis lebih lanjut, resolusi spasial yang digunakan untuk 

penurunan atribut-atribut dari DEM sebesar 200 m x 200 m. Hal ini 

dilakukan karena sekaligus untuk membentuk dan memberi nomor grid sel 

secara otomatis untuk masukan model AGPNS. Seperti diketahui bahwa 

model AGPNS memiliki keterbatasan dalam kapasitas jumlah sel yaitu 

maksimal sebanyak 1900 sel untuk setiap daerah kajian. Semakin kecil 

resolusi yang digunakan maka data semakin akurat, namun tingkat 

kesulitannya pun semakin besar.  

Digital Elevation Model (DEM) daerah kajian mempunyai 

ketinggian antara 950 sampai 2637 m dpl, seperti yang terlihat pada Gambar 

7. Topografi yang curam dapat menimbulkan daerah yang rawan terjadi 

erosi. Daerah rawan erosi ini dapat ditentukan dari peta kemiringan (slope). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Peta Ketinggian di Sub DAS Coban Rondo 
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4.2.2.Penurunan Parameter–parameter Permukaan 

Penggunaan SIG dapat mempermudah dalam kegiatan pengelolaan 

daerah aliran sungai. Sebagai contoh adalah penggunaan hydrolic modeling 

dengan dukungan program ArcView Spatial Analyst yang memungkinkan 

untuk menurunkan dan menganalisis beberapa parameter permukaan dari 

DEM yang merupakan karakteristik hidrologi dari daerah kajian. 

Analisis permukaan ini juga diperlukan dalam mendukung 

pembentukan parameter-parameter masukan Model AGPNS akan lebih 

cepat didapatkan dengan keakuratan yang cukup baik. Karakteristik 

hidrologi yang diperlukan tersebut meliputi sink, arah aliran (flow direction), 

dan akumulasi alairan (flow accumulation) seperti yang dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Sink 

Sink merupakan lembah yang sempit dimana lebar lembah 

tersebut lebih kecil dari ukuran piksel itu sendiri dan tidak menempati 

banyak sel. Keberadaan sink dapat mengganggu topologi aliran karena 

aliran yang menuju sink tersebut. Sehingga untuk mendapatkan grid arah 

aliran (flow direction) yang kontinyu, sink perlu dihilangkan.  

2. Arah Aliran (flow directon) 

Grid DEM setelah penghilangan sink akan digunakan untuk 

menghasilkan arah aliran selain arah aliran utama, seperti terlihat pada 

Gambar 8. Arah aliran ini akan dijadikan parameter masukan model 

AGPNS sebagai parameter aspek. Hal ini dilakukan karena parameter 



aspek pada model AGPNS memiliki karakteristik yang serupa dengan 

karakteristik arah aliran pada model SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.Parameter Masukan Model AGNPS  

Data-data yang dikumpulkan untuk mengoperasikan model AGPNS adalah: 

1. Curah Hujan dan Energi Intensitas Hujan  

Perhitungan curah hujan dilakukan Data curah hujan tersebut 

diperoleh dari Perhitungan curah hujan rerata di Sub DAS Coban Rondo 

yang dipakai menggunakan metode poligon Thiessen, dengan 

menggunakan data curah hujan mulai dari tahun 1983 sampai dengan 

tahun 2007 (Lampiran 5). Empat stasiun Hujan yang mempengaruhi 

adalah Stasiun Kedungrejo, Pujon, Ngaglik dan Tlekung.  

Gambar 8. Grid Arah Aliran Setelah Penghilangan Sink 
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Berdasarkan perhitungan, maka curah hujan rata-rata wilayah Sub 

DAS Coban Rondo sebesar 5 inch atau 12.80 mm sedangkan dari 

perhitungan nilai EI30 dengan menggunakan rumus Utomo (Persamaan 7) 

diperoleh nilai EI sebesar 110.95 ft.ton.inch/acre/jam.  

2. Luas dan Jumlah Sel  

Luas sel yang dijadikan masukan adalah 4 ha (10 acre) yang 

diperoleh dari hasil pembentukan grid DEM, dimana grid sel DEM secara 

otomatis dapat berbentuk resolusi sesuai keinginan yang dibutuhkan. Grid 

sel ini juga dijadikan acuan dalam pembentukan parameter-parameter 

setiap sel masukan AGPNS lainnya. Dari luasan 4 ha ini didapatkan 

sebanyak 422 sel untuk daerah Sub DAS Coban Rondo sehingga luas 

yang diperoleh adalah 1688 ha. Terjadinya perubahan luas diakibatkan 

dalam pembentukan grid sel disesuaikan dengan batas DAS.  

3. Arah Drainase dan Sel Penerima 

Arah drainase tiap sel ditentukan berdasarkan arah aliran mayoritas 

(rata-rata) dari sel tersebut. Arah aliran tersebut diperoleh dari analisis 

permukaan dengan menggunakan SIG melalui ArcView Spatial Analyst. 

Yang harus diperhatikan adalah antara arah drainase dan sel penerima 

harus cocok karena hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan DAS 

dalam model AGPNS. Masukan data yang tidak cocok antara dua 

parameter ini akan menghambat proses pembentukan DAS secara grafis 

pada saat (routing) proses pengecekan dan pembentukan dilakukan. 

Untuk sel outlet maka sel penerimanya adalah 1 angka lebih besar dari 

keseluruhan jumlah sel.  



4. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng (%) diperoleh dari penurunan atribut DEM 

yang dilakukan sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar 9. Kemiringan 

yang dibentuk adalah dalam bentuk grid sel dengan resolusi sama dengan 

DEM, dimana kemiringan yang terbentuk adalah kemiringan rata-rata 

dari permukaan sel. Kemiringan sel bervariasi antara 0.2 % hingga 48.5 

% untuk lahan berbukit maupun didaerah perkebunan dan ladang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Panjang dan Bentuk Lereng 

Panjang lereng adalah panjang bagian permukaan dari suatu aliran, 

dari bagian hulu sampai ke sel yang diperhatikan. Pengukuran panjang 

Gambar 9. Grid Kemiringan Lereng (%) 
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lereng mengacu pada grid arah aliran Sub DAS Coban Rondo Persamaan 

6. Nilai panjang lereng dinyatakan dengan satuan feet. 

Bentuk lereng adalah bentuk lahan secara rata-rata dari suatu sel 

(cembung, cekung, atau datar. Nilai parameter bentuk lereng diperoleh 

dengan menganalisa keberadaan sel tersebut dibandingkan dengan 

delapan sel tetangganya.  

Bentuk lereng cekung, apabila ketinggian sel tetangganya yang 

lebih tinggi dari pada sel yang diperhatikan lebih banyak dari jumlah sel 

yang ketinggiannya yang lebih rendah dari pada sel yang diperhatikan. 

Apabila ketinggian sel tetangganya yang lebih tinggi dari pada sel yang 

diperhatikan lebih sedikit dari jumlah sel yang ketinggiannya yang lebih 

rendah dari sel yang diperhatikan maka sel yang diperhatikan memiliki 

bentuk cembung. Apabila ketinggian sel tetangganya yang lebih tinggi 

dari pada sel yang diperhatikan sebagian besar sama atau seragam dari 

jumlah sel yang ketinggiannya lebih rendah dari pada sel yang 

diperhatikan maka sel yang diperhatikan memiliki bentuk datar. 

Berdasarkan atribut tersebut, didapatkan lereng yang berbentuk 

cekung (-), cembung (+), dan datar (0). Nilai tersebut selanjutnya akan 

dijadikan masukan parameter model AGPNS dimana bentuk datar 

bernilai 1, cembung bernilai 2, dan cekung bernilai 3.  

6. Indikator  Saluran 

Jenis saluran pada Sub DAS Coban Rondo yang dimasukan 

kedalam model AGPNS disesuaikan dengan jenis saluran pada masing-

masing sel. Sungai Coban Rondo termasuk kedalam jenis saluran tahunan 



(perenial) dan anak-anak sungainya termasuk kedalam jenis saluran 

tahunan  (perenial) dan musiman (intermittent).  

7. Tekstur dan Faktor Erodibilitas Tanah 

Faktor erodibilitas tanah menunjukkan resistensi partikel tanah 

terhadap pengelupasan partikel dan transportasi partikel-partikel tanah 

tersebut oleh adanya energi kinetik hujan, merupakan nilai yang 

menunjukan kepekaan suatu tanah terhadap pengelupasan dan 

transportasi partikel-partikel tanah oleh adanya energi kinetik. Sub DAS 

Coban Rondo memiliki 3 jenis tanah yaitu Andosol, Kambisol, dan 

Mediteran. Penyebaran jenis tanah di Sub DAS Coban Rondo dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Penyebaran Jenis Tanah di Sub DAS Coban Rondo 

Jenis tanah Nilai K  Luas (ha) Tekstur 

Andosol 0.195 1270.87 Liat (clay) 

Kambisol 0.182 349.42 Liat (clay) 

Mediteran 0.247 63.39 Liat (clay) 

 Sumber : Raditya (2006) 

 
Tanah Andosol umumnya terdapat pada ketinggian lebih dari 1300 

m dpl, tanah ini memiliki sifat fisika yang baik. Memiliki komposisi 

tekstur debu 48 %, pasir 33 %, liat 19 %.Tanah Kambisol ditemukan pada 

lereng bagian bawah dan kaki bukit pada ketinggan di bawah 1300 m dpl, 

tanah ini solumnya tebal, berlempung dan drainasenya baik. Memiliki 

komposisi tekstur debu 46 %, pasir 33 %, liat 21 %. Tanah Mediteran 

umumnya terdapat pada daerah yang lebih rendah, dengan komposisi 

tekstur debu 50 %, pasir 36 %, liat 14 %. 



8. Faktor Pengelolaan Tanaman (C)  

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

unit lahan dengan rerata tertimbang. Nilai faktor pengelolaan tanaman 

ditentukan berdasarkan penggunaan lahan pada tiap-tiap sel, diperoleh 

dari peta penutupan lahan yang telah dirubah ke bentuk grid. Besarnya 

nilai pengelolaan tanaman selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Nilai Faktor Pengelolaan Tanaman di Sub DAS Coban Rondo 

Penutupan Lahan Luas (Ha) Nilai C 

Hutan  754.072 0.1 

Kebun Campuran 356.735 0.56 

Semak Belukar 30.579 0.3 

Sawah Tadah Hujan  346.579 0.44 

Tanah Berbatu 79.847 0.3 

 Sumber : Hasil Perhitungan Tahun (2008) 

 
 Hasil perhitungan nilai C untuk hutan adalah sebesar 0.1. Hutan 

dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan alam. Pengambilan hasil 

hutan menggunakan metode tebang pilih dan masih memiliki hutan alam 

yang tidak terganggu sehingga kanopi pohon masih lebat dengan 

perakaran mampu menahan erosi. 

 Wilayah kebun campuran memiliki nilai C 0.56, kebun campuran 

terdiri dari jagung, ubi kayu, rumput dan cabe. Nilai C yang dihasilkan 

paling besar karena tanaman yang dibudidayakan memiliki perakaran 

rentan terhadap erosi. 

 Nilai C lahan tadah hujan sebesar 0.44 yang terdiri dari tanaman 

jagung, kentang, ubi kayu, cabe, padi gogo, kedelai, kacang tanah. 



Sawah tadah hujan memiliki nilai C yang cukup besar karena system 

perakaran tanamannya rentan terhadap erosi. 

 Semak belukar dan tanah berbatu dianggap memiliki nilai c yang 

sama yaitu sebesar 0.3 hal ini disebabkan pada tanah berbatu terdapat 

tanaman berupa semak belukar. 

 Tanaman dapat memperkecil terjadinya erosi secara tidak 

langsung, fungsi sebagai penghalang aliran dalam kaitannya terhadapat 

sifat tanah. Dengan adanya tanaman akan memperbesar ketahanan massa 

tanah terhadap kehancuran air hujan atau limpasan permukaan dan dapat 

memperbesar kapasitas infitrasi tanah, sehingga dapat mengurangi 

limpasan permukaan. 

9. Faktor Tindakan Konservasi Tanah 

Faktor tindakan manusia dalam konservasi merupakan nisah 

besarnya erosi dari lahan dengan tindakan koservasi tertentu terhadap 

besarnya erosi dari lahan standar dengan penanaman tegak lurus kontur. 

Nilai faktor tindakan konservasi ditentukan berdasarkan penggunaan 

lahan pada tiap-tiap sel, diperoleh dari peta penutupan lahan yang telah 

dirubah ke bentuk grid dengan pembobotan untuk masing-masing sel. 

Nlai P pada masing-masing unit lahan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Nilai Faktor Tindakan Konservasi di Sub DAS Coban Rondo 

Penutupan Lahan Nilai P 

Hutan  0.933 

Kebun Campuran  0.153 

Semak Belukar 0.933 

Sawah Tadah Hujan  0.2 

Tanah Berbatu 1 

  Sumber : Raditya (2005) 

Faktor pengelolaan kebun campuran memiliki nilai P sebesar 

0.153, hal ini disebabkan pada wilayah ini terdapat tindakan pengelolaan 

lahan dengan menggunakan teras dan berada pada kemiringan 8-15%. 

Pengelolaan sawah tadah hujan memiliki nilai P sebesar 0.2, karena 

pengelolaan sudah menggunakan teras bangku dan berada pada 

kemiringan 0-15%. Nilai P terbesar terdapat pada wilayah tanah berbatu 

karena wilayahnya memiliki kemiringan >45% serta tidak ada tindakan 

pengendalian erosi. Wilayah semak belukar dan hutan memilki nilai P 

sama yaitu 0.933 karena wilayah ini sama-sama pada kemiringan 15% 

sampai dengan kemiringan >45%. 

10. Koefisien Kekasaran Manning (n) 

Koefisien kekasaran permukaan atau nilai hambatan aliran adalah 

koefisien kekasaran dari kondisi permukaan yang dominan dalam sel 

pada saat hujan terjadi. Nilai koefisien kekasaran Manning ditentukan 

berdasarkan penggunaan lahan pada tiap-tiap sel, diperoleh dari peta 

penutupan lahan yang telah dirubah ke bentuk grid. Nilai koefisien 

kekasaran Manning dapat dilihat pada Tabel 8. 

 



11. Faktor Konstanta Kondisi Permukaan Lahan (Surface Condition 

Constant) 

Konstanta kondisi permukaan merupakan nilai yang menyatakan 

kondisi kekasaran permukaan di lapangan yang mempengaruhi aliran 

permukaan. Konstanta kondisi permukaan ditentukan berdasarkan 

penggunaan lahan pada tiap-tiap sel, diperoleh dari peta penutupan lahan 

yang telah dirubah ke bentuk grid. Nilai konstanta kondisi permukaan 

lahan di Sub DAS Coban Rondo dapat dilihat pada Tabel 8. 

12. Faktor Angka Kurva Limpasan 

Nilai bilangan kurva aliran permukaan ditentukan berdasarkan 

sifat-sifat hidrolis tanah, perlakuan, penggunaan lahan, dan kandungan air 

tanah sebelumnya, diperoleh dari peta penutupan lahan yang telah 

dirubah ke bentuk grid. Nilai bilangan kurva aliran permukaan di Sub 

DAS Coban Rondo dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Koefisien Kekasaran Manning (n), Faktor Konstanta Kondisi  
               Permukaan Lahan (SCC), Faktor Angka Kurva Limpasan,  di  
               Sub DAS Coban Rondo 
 

Penutupan Lahan n SCC CN 

Hutan  0.12 0.59 73 

Kebun 0.04 0.29 86 

Semak Belukar 0.05 0.15 74 

Sawah Tadah Hujan  0.035 0.29 86 

Tanah Berbatu 0.03 0.2 86 

Pemukiman 0.04 0.01 85 

   Sumber : Young et al (1990) 

 

 



4.3. Keluaran Model AGNPS 
 
Pendugaan erosi pada kondisi awal dilakukan dengan 

menggunakan parameter-parameter aktual. Pada kondisi ini digunakan data 

hasil perhitungan dari curah hujan bulanan untuk memprediksi besarnya 

erosi total tahunan. Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya curah hujan 

bulanan di Sub DAS Coban Rondo yaitu sebesar 5 in atau 12.80.mm dan 

EI30 sebesar 110.95 ft.ton.in/acre/jam.Berdasarkan data masukan di atas, 

analisis sedimen pada Sub DAS Coban Rondo dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9.Keluaran Program AGNPS untuk Analisis Sedimen pada Kondisi  
             Awal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan Sub DAS 

Sub-DAS yang diambil Coban Rondo 

Luas Sub-DAS 1688 ha 

Luas tiap sel 4 ha 

Curah hujan 12.80 mm 

Energi intensitas hujan 110.95 ft.ton.in/acre/jam 

Nilai pada bagian outlet DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak 81.28 mm 

Tingkat laju puncak 72.67 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 

SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 5.525 0 96 5857.65 5.325 9002.5 

Debu 3.325 0 42 1514.53 1.375 2327.6 

Halus 31.5 0 5 1599.27 1.45 2457.9 

Kasar 13.825 0.02 0 19.93 0.025 30.6 

Pasir 1.1 0.01 0 5.47 0 8.8 

Total 55.25 0 15 8997.13 8.2 13827.4 



Program AGNPS memberikan keluaran berupa nilai erosi, 

sedimentasi dan nisbah pelepasan sedimen (SDR). Total erosi yang terjadi 

pada kondisi awal di Sub DAS Coban Rondo yaitu 55.25 ton/ha/tahun, 

sedangkan nilai sedimentasi sebesar 8.2 ton/ha/tahun. Nilai SDR atau 

jumlah sedimen yang betul-betul terbawa oleh sungai dari suatu daerah 

terhadap jumlah tanah yang tererosi dari daerah tersebut sebesar 15 %. 

4.3.1.Verifikasi dan Kalibrasi Output Model 

Model simulasi yang dibangun harus kredibel. Representasi 

kredibel sistem nyata oleh model simulasi ditunjukkan oleh verifikasi dan 

kalibrasi output model.  

a. Verifikasi Model 

Verifikasi Model adalah suatu proses untuk meyakinkan bahwa 

prosedur (langkah-langkah perhitungan) dan penentuan persamaan 

matematik yang digunakan sudah benar. Persamaan umum yang dipakai 

pada model AGNPS adalah metode USLE (Persamaaan I). Verifikasi 

model dilakukan dengan menghitung besarnya erosi menggunakan 

model AGNPS, dan menggunakan MS Office (Excel) dengan nilai 

masukan yang sama. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Tabel Verifikasi Model Dengan Program AGNPS  

Perhitungan R K 
LS 

C P A 
L S 

Excel 110.9 0.13 100 7 0.02 0.49 0.172 

Program AGNPS 110.9 0.13 100 7 0.02 0.49 0.16 

Sumber: Hasil Perhitungan (2008) 



Hasil verifikasi model = %100
172.0

)16.0172.0(
x

−
 

    = %97.6 < 10% 

Berdasarkan Tabel 10, perhitungan erosi menggunakan MS 

Office (Excel) menghasilkan nilai erosi (A) sebesar 0.172 ton/ha/tahun. 

Sedangkan perhitungan menggunakan model AGNPS menghasilkan 

nilai erosi (A) sebesar 0.16 ton/ha/tahun. Berdasarkan kedua metode 

perhitungan tersebut maka terlihat bahwa selisih perhitungan sebesar 

5.69 satuan erosi sehingga persentase kesalahan model sebesar 6.97%. 

Nilai ini lebih kecil dari 10% yang memperlihatkan bahwa model 

AGNPS memiliki prosedur dan persamaan matematis yang sudah cukup 

benar sehingga dapat digunakan sebagai model untuk menghitung 

besarnya erosi pada suatu Sub DAS. 

b. Kalibrasi Output Model 

Kalibrasi model adalah Proses menentukan parameter model 

yang benar agar keluaran model berupa erosi model (Em) paling tidak 

sama atau hampir sama dengan erosi historis (Eh), sehingga parameter-

parameter tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai erosi di 

daerah tersebut sewaktu waktu (Emt). 

Kalibrasi menggunakan data sedimen hasil pengukuran yang 

dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sub DAS Konto selama 10 tahun 

(1996-2006). Sub DAS Coban Rondo, masuk dalam wilayah Sub DAS 

Konto. Outlet Sub DAS Coban Rondo masuk ke Sungai Konto 

sehingga sedimen yang terbawa aliran air di Sungai Coban Rondo juga 

memberikan kontribusi terhadap sedimen Sub DAS Konto. 



Berdasarkan perhitungan nilai sedimen dengan menggunakan 

perbandingan luas antara Sub DAS Konto dengan Sub DAS Coban 

Rondo (Lampiran 9) maka rata-rata nilai sedimen tersuspensi (terlarut 

dalam aliran Sungai Coban Rondo) sebesar 8.6 ton/ha/tahun. 

Nilai sedimen hasil keluaran model sebesar 8.2 ton/ha/tahun, 

hal ini menunjukkan bahwa antara sedimen model dengan sedimen 

lapangan terdapat selisih sebesar 0.4 ton/ha/tahun. Untuk 

menghasilkan parameter masukan model yang benar sehingga 

parameter-parameter tersebut dapat digunakan kapan saja maka perlu 

dilakukan perbaikan parameter.  

Peningkatan parameter masukan model pada umumnya 

berbanding  lurus dengan keluaran sedimen model, dimana apabila 

parameter masukan model tersebut dinaikkan maka keluaran sedimen 

model akan mengalami peningkatan. Parameter energi intensitas hujan 

merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan faktor 

erodibilitas tanah merupakan faktor fisik yang sulit dilkukan 

perubahan. Faktor lereng, faktor C, dan faktor P merupakan faktor 

yang dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi besarnya keluaran 

sedimen model. 

Parameter yang diperbaiki dalam kasus ini adalah tindakan 

konservasi lahan (nilai P). Untuk menghasilkan nilai sedimen sebesar 

8.6 ton/ha/tahun maka dilakukan perubahan nilai tindakan konservasi 

lahan (Faktor P) dengan trial and error (coba-coba) sampai akhirnya 

didapat nilai sedimen yang diinginkan. Nilai P hasil perbaikan 



merupakan hasil kali antara nilai P awal dengan faktor koreksi sebesar 

1.05. Keluaran model AGNPS setelah dilakukan validasi model, dapat 

dilihat pada Tabel 11. Setelah dimasukan ke dalam model, 

menghasilkan nilai sedimen yang sama dengan nilai sedimen lapang  

(8.6 ton/ha/tahun), sedangkan nilai P yang telah diperbaiki dapat 

dilihat pada Tabel 12.  

 
Tabel 11.   Keluaran Program AGNPS Hasil Validasi Model 

Ringkasan Sub DAS 

Sub-DAS yang diambil Coban Rondo 

Luas Sub-DAS 1688 ha 

Luas tiap sel 4 ha 

Curah hujan 12.80 mm 

Energi intensitas hujan 110.95 ft.ton.in/acre/jam 

Nilai pada bagian outlet DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak 81.28 mm 

Tingkat laju puncak 72.67 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 
SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 5.75 0 96 6104.82 5.55 9381.2 

Debu 3.45 0 42 1594.14 1.45 2449.7 

Halus 32.85 0 5 1724.39 1.55 2649.9 

Kasar 14.4 0.02 0 23.28 0.025 35.8 

Pasir 1.15 0.01 1 6.78 0 10.4 

Total 57.6 0 15 9453.4 8.6 14526.9 

 
  Keluaran model AGNPS setelah dilakukan validasi model berguna 

untuk prediksi kondisi awal Sub DAS Coban Rondo. Total erosi yang 



terjadi pada kondisi awal di Sub DAS Coban Rondo yaitu 57.6 

ton/ha/tahun, sedangkan nilai sedimentasi sebesar 8.6 ton/ha/tahun. Nilai 

SDR atau jumlah sedimen yang betul-betul terbawa air sungai dari suatu 

daerah terhadap jumlah tanah yang tererosi dari daerah tersebut sebesar 15 

%. 

Tabel 12. Nilai Faktor Tindakan Konservasi di Sub DAS Coban Rondo        
               (Perbaikan) 
 

Penutupan Lahan Nilai P Nilai P (perbaikan) 

Hutan  0.933 0.98 

Kebun Campuran  0.153 0.16 

Semak Belukar 0.933 0.98 

Sawah Tadah Hujan  0.2 0.21 

Tanah Berbatu 1 1 

Pemukiman 0.1 0.11 

Sumber : Hasil Perhitungan (2008) 

  
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 10. Grid Besarnya Erosi Di Sub DAS Coban Rondo          
                   (Kondisi Awal) 
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Berdasarkan klasifikasi erosi, maka besarnya erosi yang terjadi 

pada SubDAS tersebut termasuk kedalam klasifikasi erosi sedang  yaitu 

berada pada selang 50-125.5 ton/ha/tahun. Klasifikasi besarnya erosi dapat 

dilihat pada Gambar 10 dan Tabel 13 yang memperlihatkan bahwa 

terdapat sejumlah 370 sel yang termasuk kedalam kategori erosi sangat 

kecil hingga sedang seluas 1480 ha  (87.7 %) dari  keseluruhan  luas  total  

Sub DAS Coban Rondo. Erosi tersebut umumnya terjadi pada tata guna 

lahan sawah tadah hujan, kebun campuran, hutan dan pemukiman. 

 
Tabel 13. Klasifikasi Besarnya Erosi pada Sub DAS Coban Rondo 

(Kondisi Awal) 
 

Besarnya erosi (ton/ha/tahun ) Jumlah Sel 
Luas Sel 

ha % 

   Sangat kecil  (0.00 –  12.50) 116 464 27.5 

   Kecil  (12.51 –  50.00) 149 596 35.3 

   Sedang  (50.01 – 125.50) 105 420 24.9 

   Berat  (125.51 – 330.00) 46 184 10.9 

   Sangat berat  (> 330.00) 6 24 1.4 

   Total 422 1688 100 

 

Erosi kecil hingga sedang terjadi pada penutupan lahan berupa 

hutan karena lahan-lahan ini memiliki kemiringan kecil, dan sawah tadah 

hujan serta kebun campuran dengan penanaman tanaman yang dilakukan 

berupa sistem tupang sari (dalam satu bentang lahan terdapat 1 hingga 2 

jenis tanaman). Di samping itu pada daerah ini, faktor tindakan 

konservasinya juga sudah baik, berupa penterasan di lahan. Bertambahnya 

tingkat kerapatan vegetasi ini dapat mengurangi pukulan air hujan yang 

terjadi sedangkan penterasan bermanfaat untuk mengurangi kecepatan 



aliran, sehingga banyaknya tanah yang terbawa air hujan semakin 

berkurang. 

Total lahan yang mengalami erosi berat hingga sangat berat 

mencapai 12 % atau seluas 52 ha. Kondisi tersebut terutama terjadi pada 

tanah berbatu yang memiliki vegetasi penutup tanah yang buruk, semak 

belukar dan hutan yang erletak pada daerah dengan kemiringan yang besar 

(curam) sehingga memperbesar laju air limpasan..  

Sel-sel dengan tingkat erosi yang berat, menghasilkan sedimen 

yang besar. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan dari tiap-

tiap sel. Pada lahan yang cekung, sedimen yang terjadi relatif lebih besar 

karena penumpukan yang tejadi semakin banyak. Sebaliknya untuk lahan-

lahan dengan bentuk datar atau cembung maka sedimen yang dihasilkan 

kecil, karena aliran air permukaan yang melewati sel tersebut akan lebih 

mudah mengangkut tumpukan partikel-partikel tanah yang mengendap.  

  Menurut Rahadi, B., dkk (2008), tingkat bahaya erosi di Sub DAS 

Coban Rondo yang termasuk dalam golongan erosi-1 atau yang masih 

diijinkan (0-15 ton/ha/tahun) seluas 967.166 ha, golongan ersoi-2 atau 

dikategorikan tingkat bahaya erosi ringan (15-60 ton/ha/tahun) seluas 

54.594 ha, golongan erosi-3 atau dikategorikan tingkat bahaya erosi  

sedang (60-180 ton/ha/tahun) seluas 290.050 ha dan golongan erosi-4 atau 

dikategorikan tingkat bahaya erosi berat seluas 359.690 ha, pada daerah ini 

tidak ada daerah yang mempunyai erosi sangat berat (480 ton/ha/tahun). 

Penilaian tingkat bahaya erosi mempergunakan nilai keluaran erosi 

menggunakan fasilitas ArcView. Perbandingan Tingkat Bahaya Erosi di 



Sub DAS Coban Rondo Antara model AGNPS dengan ArcView dapat 

dilihat pada Tabel 14. 

 
Tabel 14. Perbandingan Tingkat Bahaya Erosi di Sub DAS Coban 

Rondo Antara model AGNPS dengan ArcView 
 

Besarnya erosi  
Luas Sel (ha) 

AGNPS ArcView 

   Sangat kecil   464 967.166 

   Kecil   596 54.594 

   Sedang   420 290.50 

   Berat   184 359.690 

   Sangat berat   24 0 

 
Berdasarkan Tabel 14. Pendugaan erosi menggunakan model 

AGNPS dan ArcView menggunakan persamaan matematika yang sama, 

yaitu persamaan USLE (A=RxKxLSxCxP) dan dilakukan pada kondisi 

tempat serta luasan lahan yang sama 1682.514 ha. Perbedaanya pada 

model AGNPS, perhitungan nilai erosi dilakukan pada setiap grid sel atau 

dalam luasan lahan dibuat grid-grid sel (200m x 200m) sedangkan 

perhitungan nilai erosi menggunakan ArcView dilakukan pada setiap tata 

guna lahan.  

Nilai tingkat bahaya erosi yang dihasilkan antara pendugaan erosi 

menggunakan model AGNPS dan pendugaan erosi menggunakan 

ArcView mengalami perbedaan hal ini disebabkan karena perbedaan 

memasukan nilai faktor tanaman (faktor C) untuk tata guna lahan berupa 

semak belukar dan tanah berbatu pada model AGNPS sebesar 0.3, 

sedangkan pada ArcView sebesar 0.01. Untuk pengukuran panjang lereng 



(faktor L) pada model AGNPS dihitung menggunakan Persamaan 6, 

dengan memperhitungkan seberapa panjang aliran air dari bagian hulu 

sampai sel yang dperhatikan. Sedangkan untuk ArcView panjang lereng 

dihitung dari panjang lereng pada tiap-tiap tata guna lahan saja. 

4.3.2.Simulasi 

Simulasi dilakukan untuk memberikan alternatif  pemanfaatan 

lahan seoptimal mungkin dan mengurangi aliran permukaan, laju erosi dan 

sedimentasi di Sub DAS tersebut. Salah satu alternatifnya dengan 

melakukan perubahan penggunaan lahan dengan menerapkan tindakan 

konservasi tanah dan air pada lahan yang memiliki aliran permukaan, 

dengan laju erosi dan sedimentasi yang tinggi (hutan dengan kemiringan 

tinggi) dan lahan yang mempunyai produktifitas  yang rendah (semak 

belukar), serta kebun dengan kemiringan tinggi. Total luas penutupan lahan 

di Sub DAS Coban Rondo dengan erosi berat dan sangat berat pada model 

sebesar 52 ha atau 12 % dari total luas Sub DAS Coban Rondo. 

Berdasarkan kondisi tersebut dan kaitannya dengan upaya 

penerapan model dalam perencanaan pemanfaatan lahan pada Sub DAS 

Coban Rondo, maka pada penelitian ini diajukan empat skenario yang 

berbeda. Pada skenario-skenario tersebut dilakukan perubahan pada 

parameter penggunaan lahan dan tindakan konservasi. Parameter tanah 

tidak mengalami perubahan, karena termasuk faktor fisik sehingga sulit 

untuk dilakukan perubahan. Dasar pemikirian skenario-skenario tersebut 

dengan pertimbangan bahwa penutupan lahan yang akan disimulasikan 



dapat memperbaiki kondisi Sub DAS yaitu aliran permukaan, laju erosi, dan 

sedimentasi.    

1. Skenario I 

Skenario yang dilakukan adalah dalam rangka mencari best 

management practice sebagai salah satu usaha untuk mengurangi 

besarnya erosi dan limpasan. Tindakan yang dilakukan adalah mengubah 

faktor vegetasi (faktor C) dan tindakan konservasi lahan (faktor P). 

Dengan berubahnya kedua nilai faktor ini maka nilai SCS curve number, 

surface condition constant, dan koefisien kekasaran Manning akan 

berubah. Simulasi yang dilakukan yaitu: 

a. Semak belukar yang berada di bagian hulu DAS disimulasikan 

dengan hutan tanaman maka faktor C (faktor tanaman) menjadi 0.2; 

faktor P menjadi 0.9; SCC= 0.29; CN=73, nilai koefisien 

manning=0.12; sedangkan untuk parameter yang lain tetap. 

b. Kebun campuran yang masuk dalam kategori erosi berat 

disimulasikan dengan melakukan tindakan konservasi berupa teras 

bangku faktor P menjadi 0.04, sedangkan untuk parameter yang lain 

tetap. 

Hasil simulasi tersebut menghasilkan keluaran berupa besarnya 

limpasan permukaan, analisa sedimen serta distribusi besarnya erosi. 

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

 

 



Tabel 15.   Keluaran Program AGNPS Untuk Analisis Sedimen Hasil  
Skenario I 

 
Nilai pada bagian outlet Sub DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak            81.28 mm 

Tingkat laju puncak 72.65 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 
SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 5.5 0 96 5856.39 5.3 8994.4 

Debu 3.3 0 42 1531.81 1.4 2352.6 

Halus 32.5 0 5 1672.04 1.5 2568 

Kasar 13.8 0.02 0 20.04 0.03 30.8 

Pasir 1.1 0.01 0 5.75 0 8.8 

Total 55.2 0.00 15 9086.03 8.3 13954.6 

 

Hasil simulasi pada skenario I ini menggambarkan adanya suatu 

penurunan besar puncak aliran permukaan menjadi 72.65 m3/det, 

sedangkan kedalaman aliran pada outlet besarnya lebih kecil dar pada 

kondisi awal sebesar 81.28 mm. Perubahan tindakan konservasi dengan 

cara membuat teras bangku pada kebun campuran ternyata berpengaruh 

terhadap penurunan besarnya puncak aliran permukaan dan kedalaman 

aliran. 

 Perubahan pada tata guna lahan serta tindakan konservasi juga 

berdampak pada penurunan besarnya total erosi tahunan, dimana untuk 

setiap tahunnya erosi yang terjadi sebesar 55.2 ton/ha/tahun, begitu juga 

dengan nilai sedimentasi mengalami penurunan menjadi 8.3 ton/ha/tahun. 

Distribusi serta penyebaran  erosi  dapat  dilihat  pada  Gambar 11.  Dari 



keadaan  tersebut terlihat bahwa besarnya total erosi tahunan yang terjadi 

masih termasuk kedalam kelas erosi sedang, yaitu berada diantara 50.00 – 

125.00 ton/ha/tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 16. Klasifikasi Besarnya Erosi pada Sub DAS Coban Rondo    
                (Skenario I) 
 

 

 

 

 

 

 

Besarnya erosi ton/ha/tahun ) 
Jumlah 

Sel 

Luas Sel 

ha % 

 Sangat kecil  (0.00 – 12.50) 116 464 27.5 

 Kecil  (12.51 – 50.00) 150 600 35.5 

 Sedang  (50.01 – 125.50) 109 436 25.8 

 Berat  (125.51 – 330.00) 41 164 9.7 

 Sangat berat  (> 330.00) 6 24 1.4 

 Total 422 1688 100 

Gambar 11.Grid Besarnya Erosi Di Sub DAS Coban Rondo   
                   (Skenario I) 
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Berdasarkan klasifikasi besarnya erosi pada Tabel 16 dapat dilihat 

bahwa banyaknya sel yang termasuk kedalam erosi berat dan sangat berat 

ada sebanyak 47 sel atau 188 ha.  Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan 

pada kondisi awal. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa perubahan 

pada tata guna lahan serta adanya tindakan konservasi, seperti perubahan 

dengan menghutankan tata guna lahan semak belukar sehingga lahan pada 

kondisi ini memiliki daya infiltrasi air lebih banyak  dan kemungkinan 

aliran permukaan yang terjadi akan semakin kecil, pada akhirnya besarnya 

erosi yang terjadi juga semakin kecil.  

Lahan kebun campuran yang memiliki kemiringan tinggi dan 

lereng yang panjang di dibuat teras bangku, sehingga laju erosi semakin 

kecil, dan daya rusak terhadap tanah juga semakin kecil, menyebabkan 

erosi juga kecil. Dibandingkan dengan kondisi awal, maka dengan 

skenario 1 daerah yang terkena  erosi  berat  dan  sangat  berat  menurun  

sebesar  9.6 %  ( kondisi awal 208 ha menjadi 188 ha). Total erosi tahunan 

yang terjadi menurun  sebesar  4.2 % per tahun (dari 57.6 ton/ha/tahun 

menjadi 55.2 ton/ha/tahun). 

2. Skenario II 

Tindakan yang dilakukan pada skenario II adalah mengubah 

faktor vegetasi dan tindakan konservasi lahan (faktor C, P, SCS curve 

number, surface condition constant, dan koefisien kekasaran Manning) 

yaitu dengan cara mengubah tata guna lahan berupa semak belukar dan 

dan melakukan tindakan konservasi pada kebun campuran. Sehingga 



faktor-faktor masukan AGNPS untuk parameter tata guna lahan tersebut 

menjadi berubah, diantaranya yaitu : 

a. Semak belukar yang berada di bagian hulu DAS disimulasikan 

dengan hutan alami maka faktor C (faktor tanaman) menjadi 0.001; 

faktor P menjadi 1; SCC= 0.59; CN=70, nilai koefisien 

Manning=0.12; sedangkan untuk parameter yang lain tetap. 

b. Kebun campuran yang masuk dalam kategori erosi berat 

disimulasikan dengan melakukan tindakan konservasi berupa teras 

bangku faktor P menjadi 0.04, sedangkan untuk parameter yang lain 

tetap. 

Hasil simulasi tersebut menghasilkan keluaran berupa besarnya 

limpasan dan puncak aliran permukaan, analisa sedimen dan distribusi 

besarnya erosi,  dapat dilihat pada Tabel 17. 

 
            Tabel 17.  Keluaran  Program  AGNPS  untuk  Analisis  Sedimen   Hasil 

Skenario II  
 

Nilai pada bagian outlet Sub DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak            81.28 mm 

Tingkat laju puncak 72.50 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 
SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 5.2 0 97 5564.81 5.1 8529.7 

Debu 3.2 0 43 1481.82 1.35 2271.3 

Halus 29.8 0 5 1666.70 1.5 2554.7 

Kasar 13.1 0.02 0 20.06 0.03 30.7 

Pasir 1.1 0.01 0 5.76 0 8.8 

Total 52.3 0.00 15 8739.14 7.9 13395.3 



Berdasarkan Tabel 17 terlihat bahwa simulasi pada skenario II 

menggambarkan keadaan kedalaman aliran pada outlet sama seperti pada 

skenario I, puncak aliran permukaan dibandingkan dengan kondisi awal 

terjadi penurunan sebesar 0.2 % (dari 72.67 m3/det menjadi 72.50 m3/det). 

Perubahan tata guna lahan juga berdampak pada penurunan besarnya total 

erosi tahunan, kondisi ini berbeda dengan kondisi awal, dimana untuk 

setiap tahunnya total erosi yang terjadi sebesar 52.3 ton/ha/tahun dan 

termasuk kedalam klasifikasi erosi sedang, yaitu berada diantara 50.00-

125.00 ton/ha/tahun. Distribusi penyebaran erosi dapat dilihat  pada 

Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12.Grid Besarnya Erosi Di Sub DAS Coban Rondo  
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Tabel 18. Klasifikasi Besarnya Erosi pada Sub DAS Coban Rondo  
(Skenario II) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan klasifikasi besarnya erosi pada Tabel 18 terdapat 

sejumlah 375 sel yang termasuk kedalam kategori erosi sangat kecil 

hingga sedang atau seluas 1500 ha (88.9 %) dari keseluruhan luas total 

Sub DAS Coban Rondo. Sedangkan besarnya erosi yang termasuk 

kedalam kelas erosi berat hingga sangat berat ada sebanyak  47  sel  atau  

seluas   188 ha. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan pada kondisi awal. 

Hal tersebut karena adanya beberapa perubahan pada lahan seperti 

pembuatan teras bangku pada lahan kebun campuran, dan menghutankan 

kembali lahan semak belukar yang memiliki daya infiltrasi air lebih 

banyak sehingga memperbesar kemungkinan aliran permukaan yang 

terjadi akan semakin kecil, sehingga besarnya erosi yang terjadi akan 

semakin kecil pula.  

Hasil keluaran besarnya erosi pada skenario II dibandingkan 

dengan kondisi awal memperlihatkan bahwa daerah yang terkena erosi 

berat dan sangat berat menurun sebesar 9.6 %, ( kondisi awal 208 ha 

Besarnya erosi ton/ha/tahun ) 
Jumlah 

Sel 

Luas Sel 

ha % 

 Sangat kecil  (0.00 – 12.50) 126 504 27.5 

 Kecil  (12.51 – 50.00) 148 592 35.1 

 Sedang  (50.01 – 125.50) 101 404 23.9 

 Berat  (125.51 – 330.00) 41 164 9.7 

 Sangat berat  (> 330.00) 6 24 1.4 

 Total 422 1688 100 



menjadi 188 ha ). Total erosi tahunan yang terjadi menurun sebesar 9.2 % 

per tahun (dari 57.6 ton/ha/tahun menjadi 52.3 ton/ha/tahun). 

3. Skenario III 

Tindakan yang dilakukan pada skenario III adalah mengubah 

faktor vegetasi dan tindakan konservasi lahan (faktor C, P, SCS curve 

number, surface condition constant, dan koefisien kekasaran Manning) 

yaitu dengan cara mengubah beberapa tata guna lahan untuk semak 

belukar dan melakukan pengelolaan lahan dan tanaman pada hutan dan 

kebun campuran dengan erosi berat. Sehingga faktor-faktor masukan 

AGNPS untuk parameter tata guna lahan tersebut menjadi berubah, 

diantaranya yaitu : 

a. Semak belukar yang berada di bagian hulu DAS disimulasikan dengan 

hutan tanaman maka faktor C (faktor tanaman) menjadi 0.2; faktor P 

menjadi 0.9; SCC= 0.59; CN=73, nilai koefisien Manning=0.12; 

sedangkan untuk parameter yang lain tetap. 

b. Hutan produksi yang berada pada kemiringan tinggi dengan erosi berat 

disimulasikan dengan membiarkanya menjadi hutan alami maka faktor 

C (faktor tanaman) menjadi 0.001; faktor P menjadi 1; SCC menjadi 

0.59; CN=70; nilai koefisien Manning=0.12; sedangkan untuk 

parameter yang lain tetap.  

c. Kebun campuran yang masuk dalam kategori erosi berat disimulasikan 

dengan melakukan tindakan konservasi berupa teras bangku faktor P 

menjadi 0.04, sedangkan untuk parameter yang lain tetap. 



Keluaran yang dihasilkan yaitu berupa besarnya limpasan hasil 

simulasi (kedalaman limpasan dan puncak aliran permukaan), analisa 

sedimen dan distribusi besarnya erosi dapat dilihat pada Tabel 19, untuk 

klasifkasi besarnya erosi dapat dilihat pada Tabel 20, sedangkan untuk 

gambar sebaran besarnya erosi dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Tabel 19.  Keluaran Program AGNPS untuk Analisis Sedimen  Hasil 

Skenario III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Tabel 20. Klasifikasi Besarnya Erosi pada Sub DAS Coban Rondo  

    (Skenario III) 
 

 

 

 

 

 

 

Nilai pada bagian outlet  Sub DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak            81.28 mm 

Tingkat laju puncak 72.65 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 
SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 4.4 0 97 4705.29 4.3 7226.5 

Debu 2.7 0 44 1289.60 1.2 1980.6 

Halus 25.2 0 6 1628.78 1.5 2501.5 

Kasar 11.1 0.02 0 20.04 0.03 30.8 

Pasir 0.9 0.01 1 5.75 0 8.8 

Total 44.3 0.00 16 7949.47 6.95 11748.3 

Besarnya erosi ton/ha/tahun ) 
Jumlah 

Sel 

Luas Sel 

ha % 

 Sangat kecil  (0.00 – 12.50) 142 568 33.6 

 Kecil  (12.51 – 50.00) 150 600 35.5 

 Sedang  (50.01 – 125.50) 109 436 25.8 

 Berat  (125.51 – 330.00) 15 60 3.6 

 Sangat berat  (> 330.00) 6 24 1.4 

 Total 422 1688 100 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 19, total erosi yang terjadi di Sub DAS Coban 

Rondo sebesar 52.3 ton/ha/tahun, sedangkan nilai sedimentasi sebesar 7.9 

ton/ha/tahun.  Nilai  SDR  sebesar  15 %. Berdasarkan klasifikasi erosi, 

maka besarnya erosi yang terjadi pada skenario III termasuk kedalam 

klasifikasi erosi kecil yaitu berada pada sedang 50.00 – 125.00 

ton/ha/tahun. 

Berdasarkan klasifikasi besarnya erosi pada Tabel 20 dan Gambar 

13 terdapat sejumlah 401 sel yang termasuk ke dalam kategori erosi sangat 

kecil hingga sedang atau  seluas 1604 ha (95.02 %) dari keseluruhan luas 

total Sub DAS Coban Rondo. Total lahan yang mengalami erosi berat 

hingga sangat berat mencapai 4.97 % atau seluas 84 ha. Kondisi tersebut 

Gambar 13.Grid Besarnya Erosi Di Sub DAS Coban Rondo  
                  (Skenario III) 
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terutama terjadi pada tanah berbatu dengan kemiringan besar. 

Dibandingkan dengan kondisi awal, maka dengan skenario III besarnya 

total erosi tahunan yang terjadi di Sub DAS Coban Rondo mengalami 

penurunan sebesar 23.1 % (kondisi awal 57.6 ton/ha/tahun menjadi 44.3 

ton/ha/tahun).  

4. Skenario IV 

Tindakan yang dilakukan pada skenario IV adalah mengubah 

faktor vegetasi dan tindakan konservasi lahan (faktor C, P, SCS curve 

number, surface condition constant, dan koefisien kekasaran Manning) 

yaitu dengan cara mengubah beberapa tata guna lahan untuk semak 

belukar dan melakukan pengelolaan lahan dan tanaman pada hutan dan 

kebun campuran dengan erosi berat. Sehingga faktor-faktor masukan 

AGNPS untuk parameter tata guna lahan tersebut menjadi berubah, 

diantaranya yaitu : 

a. Semak belukar yang berada di bagian hulu DAS disimulasikan 

dengan hutan alami maka faktor C (faktor tanaman) menjadi 0.001; 

faktor P menjadi 1; SCC= 0.59; CN=70, nilai koefisien 

manning=0.12; sedangkan untuk parameter yang lain tetap. 

b. Hutan produksi yang berada pada kemiringan tinggi dengan erosi 

berat disimulasikan dengan membiarkanya menjadi hutan alami 

maka faktor C (faktor tanaman) menjadi 0.001; faktor P menjadi 1; 

SCC menjadi 0.59; CN=70; nilai koefisien Manning=0.12; 

sedangkan untuk parameter yang lain tetap.  



c. Kebun Campuran yang masuk dalam kategori erosi berat 

disimulasikan dengan melakukan tindakan konservasi berupa teras 

bangku faktor P menjadi 0.04, sedangkan untuk parameter yang lain 

tetap. 

Keluaran yang dihasilkan yaitu berupa besarnya limpasan hasil 

simulasi (kedalaman limpasan dan puncak aliran permukaan), analisa 

sedimen dan distribusi besarnya erosi, dapat dilihat pada Tabel 21. 

 
Tabel 21.  Keluaran Program AGNPS untuk Analisis Sedimen Hasil     

Skenario IV 
 

Nilai pada bagian outlet Sub DAS 

Nomor sel 418 

Kedalaman puncak        81.28 mm 

Tingkat laju puncak 71.32 m3/det 

Analisis sedimen 

Jenis 

Partikel 

Erosi 
SDR 

(%) 

Konsentrasi 

rata-rata 

(ppm) 

Sedimen 

(ton/ha) 

Sedimen 

(ton) 
Daratan 

(ton/ha) 

Saluran 

(ton/ha) 

Liat 4.15 0 97 4435.20 4.03 6798.2 

Debu 2.5 0 45 1243.63 1.13 1906.2 

Halus 33.73 0 6 1623.97 1.48 2489.2 

Kasar 10.4 0.02 0 20.06 0.03 30.7 

Pasir 0.83 0.01 1 5.76 0.00 8.8 

Total 41.6 0.00 16 7328.61 6.7 11233.2 

 
 Berdasarkan Tabel 21, total erosi yang terjadi di Sub DAS Coban 

Rondo sebesar 41.6 ton/ha/tahun, sedangkan nilai sedimentasi sebesar 6.7 

ton/ha/tahun. Nilai  SDR  sebesar  16 %. Berdasarkan klasifikasi erosi, 

besarnya erosi yang terjadi pada skenario IV termasuk kedalam klasifikasi 

erosi kecil yaitu berada pada selang 12.5-50.00 ton/ha/tahun.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 22. Klasifikasi Besarnya Erosi pada Sub DAS Coban Rondo  
               (skenario IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Berdasarkan klasifikasi besarnya erosi pada Gambar 14 dan Tabel 

22 terdapat sejumlah 403 sel yang termasuk ke dalam kategori erosi sangat 

kecil hingga sedang atau  seluas 1612 ha (95.5 %) dari keseluruhan luas 

Besarnya erosi ton/ha/tahun ) 
Jumlah 

Sel 

Luas Sel 

ha % 

 Sangat kecil  (0.00 – 12.50) 150 600 35.6 

 Kecil  (12.51 – 50.00) 149 596 35.3 

 Sedang  (50.01 – 125.50) 104 416 24.6 

 Berat  (125.51 – 330.00) 14 56 3.3 

 Sangat berat  (> 330.00) 5 20 1.2 

 Total 422 1688 100 

Gambar 14.Grid Besarnya Erosi Di Sub DAS Coban Rondo  
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total Sub DAS Coban Rondo. Total lahan yang mengalami erosi berat 

hingga sangat berat mencapai 4.5 % atau seluas 76 ha. Kondisi tersebut 

terutama terjadi pada tanah berbatu dengan kemiringan besar, dengan 

berkurangnya tingkat kerapatan penutup tanah, dan daerahnya yang 

berlereng sehingga mendorong tanah berbatu teridentifikasi mengalami 

erosi berat hingga sengat berat. Dibandingkan dengan kondisi awal, maka 

dengan skenario IV besarnya total erosi tahunan yang terjadi di SubDAS 

Coban Rondo mengalami penurunan sebesar 27 % ( kondisi awal 57.6 

ton/ha/tahun menjadi 41.6 ton/ha/tahun).  

 
Hasil simulasi berupa besarnya limpasan hasil simulasi (kedalaman 

limpasan dan puncak aliran permukaan), analisa sedimen dan distribusi 

besarnya erosi bahwa alternatif terbaik dalam melakukan perubahan 

penggunaan lahan dengan menerapkan tindakan konservasi tanah dan air pada 

lahan yang memiliki aliran permukaan, laju erosi, sedimentasi yang tinggi dan 

lahan yang mempunyai produktifitas  yang rendah (semak belukar), hutan 

dengan kemiringan tinggi, serta kebun dengan kemiringan tinggi. Analisa 

simulasi terbaik untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Tabel 22. 

 
Tabel 23. Perbandingan Total Erosi Tahunan antara Ke-4 Skenario Dengan          
                Kondisi Awal 
 

       Keluaran AGNPS Kondisi Awal I II III IV 

Kedalaman Puncak (mm) 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 

Tingkat Laju Puncak (m3/det) 72.67 72.65 72.50 72.65 72.5 

Erosi (Ton/ha) 57.6 55.2 52.3 44.3 41.6 

Sedimen (Ton/ha) 8.6 8.3 7.9 6.95 6.7 

SDR (%) 15 15 15 16 16 



Berdasarkan Tabel 23, keluaran model yang paling besar penurunannya      

dari simulasi di atas adalah keluaran sedimen yang berupa laju erosi, laju 

sedimentasi, dan total sedimen. Sedangkan keluaran hidrologi yang berupa 

volume dan debit puncak aliran permukaan menghasilkan penurunan yang 

sangat kecil. Hal tersebut karena besarnya aliran permukaan yang terjadi tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor penggunaan lahan saja, tetapi faktor fisik tanah 

juga dominan, terutama faktor kapasitas dan laju infiltrasi serta kelembaban 

tanah. 

Hasil simulasi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa skenario IV 

adalah alternatif terbaik yang dapat dipilih. Pada skenario IV, pemanfaatan 

lahan berupa semak belukar yang berada di bagian hulu Sub DAS disimulasikan 

menjadi hutan alami, hutan produksi dengan kemiringan tinggi dan 

teridentifikasi mengalami erosi dibiarkan menjadi hutan alami, kebun campuran 

yang masuk dalam kategori erosi berat disimulasikan dengan melakukan 

tindakan konservasi berupa teras bangku. Hasil ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam melakukan perubahan terhadap tata guna lahan dengan total 

erosi yang paling kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1.    Kesimpulan 

1. Keluaran model AGNPS dengan masukan curah hujan bulanan di Sub 

DAS Coban Rondo sebesar 5 in dan EI30 sebesar 110.95 

ft.ton.in/acre/jam, menghasilkan nilai volume aliran permukaan pada 

outlet sebesar 81.28 mm, debit puncak aliran permukaan sebesar 72.67 

m3/detik. Hasil keluaran model AGNPS berupa nilai erosi sebesar 57.6 

ton/ha/tahun, mengidentifikasikan bahwa erosi yang terjadi di Sub 

DAS Coban Rondo termasuk dalam kategori sedang. Keluaran model 

berupa laju sedimentasi pada outlet sebesar 8.6 ton/ha/tahun, serta nilai 

SDR sebesar 15 %  

2. Simulasi empat skenario yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa  

alternatif terbaik pengelolaan lahan adalah dengan melakukan 

perubahan tata guna lahan berupa semak belukar yang berada di bagian 

hulu Sub DAS Coban Rondo disimulasikan menjadi hutan alami, hutan 

produksi dengan kemiringan tinggi dan teridentifikasi mengalami erosi 

berat dibiarkan menjadi hutan alami, kebun campuran yang masuk 

dalam kategori erosi berat disimulasikan dengan melakukan tindakan 

konservasi berupa teras bangku., karena dapat menurunkan total erosi 

tahunan sebesar sebesar 27 % ( kondisi awal 57.6 ton/ha/tahun menjadi 

41.6 ton/ha/tahun). 

 



5.2. Saran 

1. Validasi model perlu dilakukan tidak hanya satu parameter tetapi juga 

terhadap parameter-parameter masukan model yang lainnya. Hal ini 

untuk mengetahui tingkat sensitivitas model dan mengetahui parameter 

masukan model yang berpengaruh langsung terhadap keluaran model. 

2. Perlu dilakukan penelitian tambahan mengenai analisis perubahan 

pengguanan lahan secara dinamis agar pemodelan dapat benar-benar 

akurat dengan keadaan lapang saat ini dan masa yang akan datang.  
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