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3.1. Tinjauan Umum 

Sejumlah model prediksi erosi lahan maupun yil sedimen sudah banyak 

dikembangkan, sebagaimana telah dibahas di berbagai literatur (seperti Bogardi, 

et.al. (1986), Morgan (1988), Kothayari et.al. (1994), Taley and Dalvi (1995), dan 

Sukla (1997) dalam Morgan, 1988). Model-model kebanyakan adalah empiris 

(parametrik) yang dikembangkan berdasarkan proses hidrologi dan fisis yang 

terjadi selama peristiwa erosi dan pengangkutannya dari DAS ke titik yang 

ditinjau. 

Idealnya, metode prediksi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

nampaknya bertentangan, yaitu model harus dapat diandalkan, dapat digunakan 

secara umum (berlaku secara universal), mudah dipergunakan dengan data yang 

minimum, komprehensif dalam hal faktor-faktor yang dipergunakan, dan dapat 

mengikuti (peka) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di DAS, seperti 

tindakan konservasi lahan (Morgan, 1988). Namun mengingat begitu rumitnya 

proses erosi lahan dan yil sedimen, yang merupakan interaksi berbagai faktor, 

sejauh ini belum ada model yang mampu menerangkan fenomena ini dengan suatu 

hubungan sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Sehingga masih terbuka 

peluang yang sangat lebar untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang 

ini. Pendekatan yang paling memberikan harapan dalam pengembangan metode 

dan prosedur prediksi adalah dengan merumuskan model konseptual proses erosi 

(Arsyad, 1989 dalam Asdak 2002). 

Secara umum Gregory and Walling, 1973 (dalam Julien, 1995) 

mengelompokkan model menjadi tiga tipe utama, yaitu model fisik, model analog, 

dan model digital. Model digital terdiri atas model deterministik, model stokastik, 

dan model empiris (parametrik). Selanjutnya model parametrik harus 

dikelompokkan lagi menjadi model kotak hitam, model kotak kelabu, dan model 

kotak putih. Untuk prediksi erosi dan yil sedimen, model yang umum dipakai 
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adalah model empiris, terutama model-model kotak kelabu. Model ini didasarkan 

pada pendefinisian faktor-faktor penting dari hasil observasi, pengukuran, 

percobaan, dan teknik statistik, kemudian mengaitkannya dengan erosi atau yil 

sedimen. Belakangan ditemukan bahwa pendekatan ini kurang memuaskan dalam 

memenuhi tujuan-tujuan penting lainnya dalam pembuatan model, yaitu 

meningkatkan pemahaman bagaimana sistem erosi bekerja dan responnya 

terhadap perubahan-perubahan faktor yang berpengaruh. Menghadapi 

permasalahan ini, maka pengembangan model selanjutnya lebih ditekankan pada 

model kotak putih dan model deterministik. 

 
3.2. Erosi Tanah/ Lahan 

3.2.1. Pengertian Umum 

Penyebab terjadinya lahan kritis pada umumnya akibat adanya erosi di 

lahan. Erosi pada dasarnya adalah proses perataan kulit bumi yang meliputi proses 

penghancuran, pengangkutan dan pengendapan butir tanah tersebut. 

Dalam hal ini Ellison ,1947 (dalam Morgan, 1988), mengemukakan bahwa 

erosi tanah adalah proses pelepasan butir-butir tanah dan proses pemindahan atau 

pengangkutan tanah yang disebabkan oleh air atau angin. Khusus di Indonesia 

yang beriklim tropis basah, proses erosi tanah yang paling banyak disebabkan 

oleh air, yang diakibatkan oleh adanya hujan yang turun diatas permukaan tanah. 

Menurut Arsyad S., 1989, yang dimaksud erosi oleh air adalah merupakan 

kombinasi dua sub proses yaitu: 

1. Penghancuran struktur tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbukan 

butir-butir hujan yang jatuh menimpa tanah dan peredaman oleh air yang 

tergenang (proses dispersi) 

2. Pengangkutan butir-butir primer tanah oleh air yang mengalir diatas 

permukaan tanah.  

Sedang Foster et al (1977), dalam Lane & Shirley (1982), mengemukakan 

proses erosi tanah meliputi pelepasan butir-butir tanah akibat pukulan jatuhnya air 

hujan dan pengangkutan butir-butir tanah oleh aliran permukaan atau limpasan 

permukaan dalam alur dan pengangkutan butir-butir tanah oleh air dalam alur. 

Erosi yang disebabkan oleh air dapat berupa : 
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1. Erosi lempeng (sheet erosion), yaitu butir-butir tanah diangkut lewat 

permukaan atas tanah oleh selapis tipis limpasan permukaan yang dihasilkan 

oleh intensitas hujan yang merupakan kelebihan dari daya infiltrasi. 

2. Pembentukan polongan (gully), yaitu erosi lempeng terpusat pada polongan 

tersebut. Kecepatan airnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan 

limpasan permukaan tersebut diatas. Polongan tersebut cenderung menjadi 

lebih dalam, yang menyebabkan terjadinya longsoran-longsoran. Polongan 

tersebut tumbuh kearah hulu, ini dinamakan erosi ke arah belakang (backward 

erosion). 

3. Longsoran masa tanah, yaitu berupa longsoran yang terletak diatas batuan 

keras atau lapisan tanah liat. Longsoran ini terjadi setelah adanya curah hujan 

yang panjang, yang lapisan tanahnya menjadi jenuh oleh lapisan air tanah.  

4. Erosi tebing sungai. Erosi ini terutama yang terjadi pada saat banjir, yaitu 

tebing tersebut mengalami penggerusan air yang dapat menyebabkan 

longsornya tebing-tebing pada belokan-belokan sungai. 

 

3.2.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Erosi 

Secara garis besar, erosi yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh geologi 

  Proses geologis dalam pembentukan lapisan-lapisan kulit bumi dengan 

cara pengendapan sedimen ternyata memungkinkan terbentuknya suatu 

lapisan yang potensial mengalami erosi, sebagai contoh adalah pembentukan 

lapisan tanah sebagai berikut : Sungai yang mengalirkan air ke laut membawa 

partikel-partikel halus yang jumlahnya tergantung dari volume dan kecepatan 

alirannya, kemudian partikel-partikel tersebut mengendap di dasar laut 

membentuk lapisan tanah, dimana penyebaran pengendapannya bisa merata 

tergantung arus air laut, biasanya membentuk sudut kemiringan 5°-10°. 

Karena pembentukan tiap lapisan terjadi di air maka dasar tiap lapisan adalah 

air yang bisa dilihat seringkali sebagai lapissan tipis (thin film) pada zona 

peemisah antara lapisan lempung dan lanau kepasiran atau sebagai aliran 

laminer pada lapisan pasir yang lebih permeabel. Dengan keadaan sedemikian 
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bila banyak air memasuki lapisan pasir tipis, sedangkan pengeluaran air 

sedikit, sehingga keadaan lapisan menjadi jenuh maka tekanan air akan 

bertambah dan tekanan air inilah yang seringkali menyebabkan erosi. Lain 

halnya bila air memasuki lapisan pasir tebal sehingga keadaan lapisan tidak 

sepenuhnya jenuh air, maka lapisan tersebut bahkan bisa berfungsi sebagai 

drainase alamiah. 

2. Pengaruh morfologi 

  Variasi bentuk permukaan bumi yang meliputi daerah pegunungan dan 

lembah dengan sudut kemiringan permukaan yang cenderung besar, maupun 

daerah dataran rendah yang permukaannya cenderung datar, ternyata memiliki 

peranan penting dalam menentukan kestabilan tersebut sehubungan dengan 

proses kelongsoran. 

  Secara logis daerah dengan kemiringan besar lebih potensial mengalami 

erosi dibanding daerah datar, sehingga kasus erosi seringkali ditemui di daerah 

pegunungan atau perbukitan. dan pada daerah galian atau timbunan yang 

memiliki sudut kemiringan lereng besar, kestabilan lereng terganggu akibat 

lereng yang terlalu terjal, perlemahan pada kaki lereng, dan tekanan beban 

yang berlebihan di kepala lereng. Hal tersebut bisa terjadi karena energi air 

pada kaki lereng dan kegiatan penimbunan atau pemotongan lereng yang 

dilakukan manusia 

3. Pengaruh proses fisika 

  Perubahan temperatur, fluktuasi muka air tanah musiman, gaya gravitasi, 

dan gaya relaksasi tegangan sejajar permukaan, ditambah dengan peroses 

oksidasi dan dekomposisi akan mengakibatkan suatu lapisan tanah kohesif 

secara lambat laun mereduksi kekuatan gesernya, terutama nilai kohesif c dan 

sudut geser dalamnya ϕ. 

  Pada tanah non kohesif misalnya pasir, bila terjadi getaran oleh gempa, 

mesin, atau sumber getaran lainnya sehingga mengakibatkan lapisan tersebut 

ikut bergetar, maka pori-pori lapisan akan terisi oleh air atau udara yang akan 

mengikatkan tekanan dalam pori. Tekanan pori yang mengikat dengan spontan 
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dan sangat besar ini menyebabkan terjadinya likuifaksi atau pencairan lapisan 

pasir sehingga kekuatan gesernya berkurang. 

4. Pengaruh air dalam tanah 

  Keberadaan air dalam tanah dapat dikatakan sebagai faktor dominan 

penyebab terjadinya erosi karena hampir sebagian besar kasus erosi 

melibatkan air didalamnya. 

a). Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai tenaga pendorong terjadinya 

erosi, semakin besar tekanan air pori semakin besar pula tenaga 

pendorongnya. 

b). Penyerapan maupun konsentrasi air dalam lapisan tanah kohesif dapat 

melunakkan lapisan tanah yang pada akhirnya mereduksi nilai kohesi dan 

sudut geser dalam sehingga kekuatan gesernya berkurang. 

5. Iklim 

 Faktor iklim yang mempengaruhi terjadinya erosi adalah hujan, suhu udara 

dan kecepatan angin. Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling besar 

pengaruhnya (Bever, 1956 dalam Soemarto, 1999). Suhu udara mempengaruhi 

limpasan permukaan dengan jalan mengubah kandungan air tanah, sehingga 

menyebabkan perubahan kapasitas peresapan air oleh tanah (infiltrasi). 

Kelembaban udara dan radiasi ikut berperan dalam mempengaruhi suhu udara 

dan kecepatan angin ikut menentukan kecepatan dan arah jatuh butirnya hujan. 

 Kemampuan hujan dalam menghancurkan agregat tanah ditentukan oleh 

energi kinetiknya. Energi kinetik dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut (Hudson, 1976; Kohnke and Bertrandt, 1959 dalam 

Morgan 1988) : 

 2

2
1 mvEk = …………………………….(3.1.) 

dimana : 

 Ek  = energi kinetik hujan 

 m = masa butir hujan 

 v = kecepatan butir hujan 
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selanjutnya besarnya energi kinetik secara kuantitatif dihitung berdasarkan 

persamaan oleh Wischmeier, 1959 (dalam Morgan, 1988), yaitu : 

KE = 210,1 + 89 (log I) ............................ (3.2.) 

dimana :  

KE = energi kinetik hujan (ton/ha/cm) 

I = intensitas hujan (cm/jam) 

6. Tanah 

 Interaksi sifat fisik dan kimia tanah menentukan kepekaan tanah terhadap 

terjadinya erosi. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi adalah : 

a) Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju peresapan (infiltrasi), 

permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air. 

b) Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap 

dispersi dalam pengikisan oleh butir-butir hujan dan limpasan permukaan. 

Dengan demikian, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erosi adalah 

tekstur, struktur, kandungan bahan organik, kedalaman tanah, sifat lapisan 

bawah, dan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan kandungan bahan organik 

berpengaruh terhadap stabilitas struktur tanah (Arsyad, 1979 dalam Asdak, 

2002). 

Tanah dengan kandungan debu dengan tinggi liat yang rendah dan bahan 

organik sedikit, mempunyai kepekaan erosi yang tinggi. Kepekaan erosi yang 

tinggi ini disebut erodabilitas tanah (K), yaitu mudah tidaknya tanah tererosi. 

Semakin tinggi nilai erodabilitas tanah semakin mudah tanah tersebut tererosi 

atau sebaliknya. 

Kepekaan erosi tanah menunjukkan keseluruhan sifat-sifat tanah dan bebas 

dari faktor-faktor penyebab erosi lainnya. Untuk memberikan penilaian 

kepekaan erosi tanah yang mempunyai syarat di atas sehingga dapat 

dipergunakan dalam pelaksanaan usaha pengawetan tanah, maka telah 

dikembangkan konsep faktor kepekaan erosi tanah. 

Faktor kepekaan erosi tanah didefinisikan sebagai erosi per satuan indeks 

erosivitas suatu tanah dalam keadaan standar. Tanah dalam keadaan standar 

adalah tanah yang terbuka yang tidak ada vegetasi sama sekali pada lereng 9 
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% dengan bentuk lereng yang seragam dan panjang lereng 22,13 m. Nilai ini 

ditandai dengan huruf K, yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 

K= 
30EI

E ..................................(3.3.) 

dimana : 

K  =  Nilai kepekaan erosi suatu lahan 

E  =  Erosi pada keadaan standar 

EI  =  Indeks erosivitas hujan 30

7. Vegetasi 

Vegetasi mengintersepsi curah hujan yang jatuh dengan daun, batang yang 

akan mengurangi kecepatan jatuh serta memecah butiran hujan menjadi lebih 

kecil. Curah hujan yang mengenai daun akan menguap kembali ke udara dan 

inilah yang disebut dengan kehilangan intersepsi tanaman (Weirsum, 1979 dalam 

Asdak, 2002). 

Batang, akar, dan tumbuhan bawah mengurangi kecepatan limpasan 

permukaan yang mengakibatkan pengurangan daya erosi dan aliran tersebut. 

Akar tanaman dan serasah juga dapat menahan sebagian sedimen yang 

melewatinya dan membuat tanah menjadi sarang sehingga air dapat meresap.  

Demikian juga menurut Kohnke dan Bertrandt, 1959 (dalam Asdak, 2002), 

bahwa vegetasi mengurangi pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah. 

Tanaman juga berpengaruh dalam menurunkan kecepatan limpasan 

permukaan dan mengurangi kandungan air melalui transpirasi. Berkurangnya 

kandungan air tanah menyebabkan tanah mampu mengabsorbsi air lebih 

banyak sehingga jumlah limpasan berkurang.  

Menurut Arsyad, 1979 (dalam Asdak, 2002), pengaruh vegetasi terhadap 

limpasan permukaan erosi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

a) Intersepsi hujan oleh tajuk tanaman 

b) Mengurangi kecepatan limpasan permukaan dan kekuatan perusak 

c) Pengaruh akar dan kegiatan biologi yang berhubungan dengan 

pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap porositas tanah dan 

transpirasi yang mengakibatkan keringnya tanah. 
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Pengaruh positif dari vegetasi hutan akan berkurang oleh adanya 

kebakaran hutan atau penggembalaan ternak. Menurut Manan, 1976 (dalam 

Asdak, 2002), kebakaran hutan berpengaruh langsung terhadap terjadinya 

erosi pada beberapa tempat dengan jalan : 

a) Melonggarkan ikatan-ikatan pada permukaan tanah dan bantuan sehingga 

menyebabkan longsor 

b) Menghilangkan lapisan serasah dan humus yang melindungi tanah 

terhadap pukulan air hujan 

c) Menyebabkan lapisan-lapisan permukaan tanah untuk sementara sukar 

dibasahi 

d) Menutup dan menyumbat pori-pori tanah di permukaan dengan abu 

percikan 

8. Manusia 

Manusia merupakan faktor penentu bagi terjadinya erosi, karena manusia 

dapat mengatur keseimbangan faktor-faktor lain. Dengan cara pengelolaan dan 

penggunaan tanah yang disesuaikan dengan tindakan pengawetan tanah, erosi 

dapat dikurangi. Namun demikian, dari manusia itu sendiri banyak faktor yang 

menyebabkan manusia mempergunakan tanahnya secara bijaksana atau 

sebaliknya ( Arsyad, 1979, dalam Asdak, 2002). Faktor-faktor itu antara lain : 

a) Luas tanah pertanian yang diusahakan. 

b) Tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi. 

c) Harga hasil usaha tani di pasar. 

d) Perpajakan dan ikatan hutan. 

e) Infrastuktur dan fasilitas kesejahteraan. 

Dengan mengetahui faktor-faktor di atas kiranya pihak pemerintah atau 

yang berwenang akan lebih mudah dalam mengatasi masalah keseimbangan alami 

ini.    
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3.2.3. Proses Erosi 

Erosi tanah terjadi melalui tiga tahap, yaitu tahap pelepasan partikel 

tunggal dari masa tanah dan tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti 

aliran air dan angin. Pada kondisi dimana energi yang tersedia tidak lagi cukup 

untuk mengangkut partikel, maka akan terjadi tahap yang ketiga, yaitu 

pengendapan. 

Erosi oleh air dapat dipandang dengan dimulainya pelepasan partikel-

partikel tanah oleh impak air hujan yang turun. Percikan air hujan merupakan 

media utama pelepasan partikel tanah karena energi kinetik butiran air yang jatuh 

dapat memercikkan tanah keudara. Pada tanah yang datar, partikel-partikel 

tersebut disebarkan lebih kurang secara merata ke segala jurusan, tapi pada tanah 

yang miring, terjadi pengangkutan ke bawah searah lereng (Gambar 3.1). Pada 

saat butiran air hujan mengenai permukaan tanah yang gundul, partikel tanah 

dapat terlepas dan terlempar beberapa centimeter ke udara.  

Pada dasarnya partikel-partikel tanah tersebar lebih kurang merata ke 

segala arah, tapi untuk lahan miring terjadi dominasi ke arah bawah searah lereng. 

Partikel-partikel tanah ini akan menyumbat pori-pori tanah sehingga akan 

menurunkan kapasitas dan laju infiltasi, maka akan terjadi genangan air di 

permukaan tanah, yang kemudian akan menjadi aliran permukaan. Aliran 

permukaan ini menyediakan energi untuk mengangkut partikel-partikel yang 

terlepas, baik oleh percikan air hujan maupun oleh adanya aliran permukaan itu 

sendiri. Pada saat energi atau aliran permukaan menurun dan tidak lagi 

mengangkut partikel tanah yang terlepas, maka artikel tanah tersebut akan 

diendapkan. Proses-proses percikan dan aliran di atas tanah itulah yang 

menyebabkan erosi lapisan (sheet erossion), yakni degradasi permukaan tanah 

yang relatif merata. Sulit untuk mendeteksi erosi lapisan, kecuali apabila 

permukaan tanahnya lebih rendah dibawah tanda-tanda tanah lama pada tiang-

tiang pagar, akar-akar pohon yang terlihat, atau pilar-pilar kecil dari tanah yang 

tertutup oleh batu-batu, masih ada. 
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Gambar 3.1. pemindahan partikel-partikel tanah oleh percikan ke bawah searah lereng 

 

Diameter air hujan yang jatuh (d) bervariasi dari 0,5 sampai 6 mm (0,02 

sampai 0,25 in) dan batas kecepatan v bervariasi dengan diameter kira-kira 2 

sampai 9 m/s 

Lahan terbuka yang terhantam hujan deras terus-menerus akan 

menyebabkan tanah menjadi keras. Tanah juga mengalami penghancuran oleh 

proses pelapukan, baik secara mekanis maupun biokimia. Disamping itu tanah 

juga mengalami gangguan oleh pengolahan lahan dan injakan kaki manusia dan 

binatang. Lebih lanjut, aliran air dan angin juga berperan terhadap pelepasan 

partikel tanah. Semua proses tersebut menyebabkan tanah menjadi gembur (loss) 

sehingga mudah terangkat oleh media pengangkut.  

Tanah dari
Upslope

DF

Pelepasan partikel
tanah oleh limpasan

DR

Pelepasan partikel
tanah oleh hujan

peningkatan pelepasan partikel tanah

Total
detasemen (pelepasan

partikel) tanah
Dibandingkan

TR

Kapasitas
pengangkutan

 oleh hujan

TF

Kapasitas
pengangkutan
oleh limpasan

Total
Kapasitas transport

Jika pengangkutan < pelepasanJika pelepasan < pengangkutan

Tanah terbawa kebawah searah lereng

Gambar 3.2.  Bagan alir proses erosi tanah oleh air  

(Meyer and Wishmeier,1969 dalam Suresh, R, 1997) 
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Berat ringannya erosi tergantung pada kuantitas suplai material yang 

terlepas dan kapasitas media pengangkut. Julak media pengankut mempunyai 

kapasitas lebih besar dari suplai material yang terlepas, maka proses erosi dibatasi 

oleh pelepasan (detachment limited). Sebaliknya jika kuantitas suplai material 

melebihi kapasitas, maka proses erosi dibatasi oleh kapasitas (capacity limited) 

seperti tampak pada Gambar 3.2.  

 

3.3. Analisa Hidrologi 

Faktor–faktor hidrologi yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya erosi 

lahan adalah curah hujan rata-rata. Intensitas hujan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan besarnya debit banjir (banjir kiriman dan banjir lokal) bagi 

daerah tersebut. Semakin besar curah hujan yang ada maka semakin besar pula 

banjir yang terjadi sehingga mengakibatkan semakin besar pula jumlah sedimen 

yang hanyut dalam aliran air akibat proses erosi. Dengan diketahui besarnya curah 

hujan pada suatu daerah maka dapat diketahui pula besarnya intensitas hujan pada 

daerah tersebut, yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya debit banjir 

pada daerah  tersebut.  

Untuk mendapatkan besarnya intensitas hujan rencana, perlu dilakukan 

perhitungan data curah hujan rata-rata DAS. Dalam perhitungan hujan areal ini 

ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitungnya. Metode tersebut 

diantaranya adalah metode rata-rata aljabar, metode Thiessen dan metode Isohet. 

Metode tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode Rata-rata Aljabar 

Metode rata-rata aljabar ditentukan dengan cara menjumlahkan tinggi 

hujan dari suatu tempat pengukuran selama jangka waktu tertentu, dibagi 

dengan jumlah pos pengukuran hujan. Penggunaan metode ini mendapatkan 

hasil yang memuaskan apabila dipakai pada daerah datar, serta curah hujan 

yang tidak bervariasi banyak dari harga tengahnya dan penempatan alat ukur 

yang tersebar merata. Metode ini disajikan dengan rumus : 

∑
=

=
n

i
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n
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1
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1  ..................................(3.4.) 
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dimana : 

R = Curah hujan rata-rata (mm) 

Ri = Curah hujan pada pos yang diamati (mm) 

N = Banyaknya pos hujan 

 

2. Metode Polygon Thiessen 

Metode Thiessen ditentukan dengan cara membuat polygon antar pos 

hujan pada suatu wilayah DAS kemudian tinggi hujan rata-rata dihitung dari 

jumlah perkalian antara tiap-tiap luas polygon dan tinggi hujannya dibagi 

dengan luas seluruh  DAS.  Luas  masing-masing  polygon  tersebut diperoleh  

dengan   cara sebagai berikut : 

a) Semua stasiun yang terdapat di dalam atau di luar DAS yang berpengaruh 

dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk jaring-jaring segitiga. 

b) Pada masing-masing segitiga ditarik garis sumbu tegak lurus, dan semua 

garis sumbu tersebut membentuk polygon. 

c) Luas daerah yang hujannya dianggap mewakili oleh salah satu stasiun 

yang bersangkutan adalah daerah yang dibatasi oleh polygon tersebut. 

Metode ini cocok untuk menentukan tinggi hujan rata-rata, apabila pos 

hujannya tidak banyak dan tinggi hujannya tidak merata. Adapun rumus dari 

metode tersebut adalah : 

 
∑
∑=

i

ii

A
xRA

R  ........................................(3.5.) 

     dimana : 

R = Curah hujan rata-rata (mm) 

Ri = Curah hujan pada pos yang diamati (mm) 

Ai = Luas yang dibatasi garis polygon (km2) 
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Gambar 3.3. Metode Polygon Thiessen 

 
3. Metode Rata-Rata Isohyet 

Metode isohyet ditentukan dengan cara menggunakan kontur tinggi hujan 

suatu daerah dan tinggi hujan rata-rata DAS dihitung dari jumlah perkalian 

tinggi hujan rata-rata diantara garis isohyet tersebut dibagi luas seluruh DAS. 

Metode ini cocok untuk daerah pegunungan dan yang berbukit-bukit. Adapun 

rumus dari metode tersebut adalah : 

total

NN
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R
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2
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43
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32
2

21
1

+
− +++++++

= …(3.6.) 

 

dimana : 

 R = Curah hujan rata-rata (mm)  

 A1- An = Luas daerah yang dibatasi oleh garis isohyet (km ) 2

 R1- Rn = Tinggi curah hujan pada setiap garis isohyet (mm) 

At = Luas total DAS (km ) 2
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Gambar 3.4. Metode Rata-rata Isohyet 

 

 

3.4. Tata Guna Lahan 

3.4.1. Pengertian Umum 

Tata guna tanah (land use) menurut Jayadinata J. T. (1999) adalah 

pengaturan penggunaan tanah (tata = pengaturan). Dalam tata guna tanah 

dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi di daratan, tetapi 

juga mengenai permukaan bumi di lautan. Didalam mempelajari tata guna tanah, 

kita mempelajari tanah dengan unsur alam lainnya yang mempengaruhi, yaitu: 

tubuh tanah (soil), air, iklim, dan sebagainya. Tata guna tanah terjadi dari : (1) 

Tata guna, yang berarti penataan atau penggunaan, hal ini berkaitan dengan 

sumber daya manusia. (2) Tanah, berarti ruang (permukaan tanah serta lapisan 

batuan dibawahnya dan lapisan udara diatasnya), yang merupakan sumber daya 

alam serta memerlukan dukungan unsur alam lain seperti : air, iklim, tubuh tanah, 

hewan, vegetasi, mineral, dan sebagainya. Jadi, didalam tata guna tanah itu 

diperhitungkan faktor geografi budaya ( faktor geografi sosial) dan faktor geografi 

alam serta relasi antara manusia dan alam yang berupa kegiatan sosial dan 

ekonomi. 

Secara umum menurut Jayadinata, tata guna tanah di Indonesia 

berdasarkan jenis wilayah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tata guna tanah 

wilayah pedesaan dan tata guna tanah wilayah perkotaan. Desa atau pedesaan 
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sendiri menurut Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa memiliki cirri-

ciri sebagai berikut : 

1. Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar. 

2. Lapangan kerja agraris. 

3. Hubungan penduduk yang akrab. 

4. Sifat yang menurut tradisi.  

Sedangkan perkotaan atau kota secara pengertian umum memiliki pengertian 

tempat yang mempunyai prasarana kota, yaitu : bangunan-bangunan besar, banyak 

bangunan perkantoran, jalan yang lebar, pasar yang luas beserta pertokoannya, 

jaringan kawat listrik dan jaringan pipa air minum, dan sebagainya. 

Penggunaan tanah baik  di desa maupun di kota tidak lepas dari kegiatan 

manusia yang terjadi didalamnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan sosial , 

penggunaan tanah yang terjadi baik di kota maupun di desa memiliki jenis yang 

secara umum sama, yaitu sebagai tempat pendidikan, agama atau peribadatan, 

kesehatan, rekreasi, olahraga dan sebagainya. Sedangkan dalam kegiatan 

ekonomi, penggunaan tanah yang terjadi di desa memiliki perbedaan dengan 

wilayah perkotaan. 

Pada wilayah pedesaan, penggunaan tanah bagi kegiatan ekonomi terdiri dari : 

1. Pertanian primitif  

 Pertanian primitif ini terdiri  dari pertanian berpindah, yaitu perladangan bakar 

(milpa) atau yang disebut perladangan liar, dan pertanian primitif yang 

menetap. Pada dasrnya pertanian primitif adlah pertanian yang dalam 

pengelolaannya masih menggunakan alat-alat sederhana  seperti parang, golok 

dan kapak, serta memakai cara bertani yang sederhana pula 

2. Pertanian maju 

 Pertanian yang telah maju pengelolaannya dilakukan secara teratur dan 

memiliki ciri-ciri adanya perlatan besi yang cukup (cangkul, bajak, traktor 

kecil), pengairan, pemupukan, pemeliharaan benih, tanaman bergilir, 

penyiangan, penumpasan hama, pencegasan kikisan, dan sebagainya. 

3. Perikanan dan Peternakan 

4. Kehutanan 
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Sedangkan pada wilayah perkotaan, penggunaan tanah dalam kegiatan ekonomi   

meliputi : 

1. Industri 

 Dalam penggunaan tanah untuk industri dapat digunakan standar luas 

(standard for space requirement) yang meliputi tanah untuk pabrik, garasi, 

gudang, ruang maka, taman, dan ruang terbuka lainnya yang dihitung dengan 

satuan luas dalam meter atau hektar bagi tiap karyawan. Pada tahun 1990, di 

Indonesia juga telah dilaksanakan program pembuatan kawasan industri, yaitu 

persediaan lahan/ tanah yang dilengkapi dengan prasarana listrik, transportasi, 

air, telekomunikasi, menurut skala internasioanal yang ditetapkan oleh surat 

keputusan gubernur. 

2. Jasa 

 Perusahaan jasa dan jawatan yang menggunakan tanah adalah lalu lintas 

(jalan, terminal, rel kereta api, stasiun, dan sebagainya), perdagangan, 

pendidikan dan agama, kesehatan, rekreasi, pemerintahan, dan pertahanan / 

keamanan. 

3. Sektor informal 

 Berupa kegiatan perekonomian yang memiliki bentuk tidak terorganisir 

(kebanyakan usaha sendiri), cara kerja tidak teratur, biaya dari sendiri atau 

sumber tidak resmi, dan dikerjakan secara sendiri / keluarga. Dalam kaitannya 

dengan penggunaan tanah, sektor informal dapat berupa kawasan perdagangan 

kaki lima, jasa trnsportasi, perbengkelan, industri kecil, dan sebagainya. 

 

Jenis penggunaan tanah atau tata guna lahan dalam kawasan perkotaan 

tidak hanya dilihat dari kegiatan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga dilihat dari 

bentuk (jalur terpusat, bentuk sektor, pusat lipat ganda) dan fungsi ( kota industri, 

perdagangan, campuran, politik, dan sebagainya) dari kota itu sendiri. Secara 

umum terdapat beberapa jenis penggunaan tanah pada perkotaan berdasarkan 

standar baku lokasi, yaitu : 

1. Perumahan dan pemukiman 

2. Industri 

3. Pendidikan 
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4. Ruang terbuka 

5. Tanah yang tidak/ belum terpakai 

 

3.4.2 Perubahan Tata Guna Lahan 

Pertumbuhan suatu wilayah baik pedesaaan maupun perkotaan adalah 

suatu hal yang tidak bisa dihindari. Seiring dengan berkembangnya jumlah 

penduduk dan meningkatnya aktivitas atau kegiatan masyarakat di suatu daerah, 

akan mendorong terjadinya pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan 

sarana dan prasarana fisik adalah salah satu sektor yang cukup pesat terjadi 

perkembangannya, meliputi bidang perdagangan dan jasa, pertanian, pendidikan, 

maupun indutri serta perumahan. 

Seperti halnya berbagai kota di Indonesia, Semarang sebagai salah satu 

kota besar di Indonesia juga mengalami pertumbuhan kota cukup yang pesat. 

Pertumbuhan kota tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai perubahan 

berkaitan dengan tata guna lahan yang sebelumnya ada. Pembukaan lahan baru 

untuk permukiman, pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian, serta pemekaran 

daerah industri dan perdagangan adalah contoh perubahan lahan yang dapat 

terjadi. 

Dalam rangka pengendalian pertumbuhan kota, maka diperlukan langkah 

atau arah tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang. Tindakan tersebut 

diperlukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang. Aspek 

penataan ruang ini sangat menjadi perhatian pemerintah, karena dinilai sebagai 

aspek yang esensial dalam menentukan masa depan suatu daerah / wilayah. 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 mengenai penataan ruang dan 

Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana tata 

ruang kota,  maka produk dari rencana kota akan dievaluasi setiap lima tahun 

sekali atau pada tiap akhir pelaksanaan repelita.  

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, dimana peran 

daerah menjadi sangat besar, perkembangan suatu daerah akan bergantung pada 

kemampuan daerah itu sendiri dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk 

kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu 

menyusun kebijakan pembangunan yang dapat mendorong perkembangan kearah 
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yang lebih baik. Dari prespektif spasial atau keruangan, pemberlakuan kebijakan 

desentralisasi tersebut menyebabkan perlunya ditinjau dan disusun kembali arah 

penataan ruang kota sesuai dengan tuntutan kebijakan nasional dan daerah serta 

kecederungan perkembangannya, yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Rencana detail Tata Ruang Kota (RDTRK).  

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) adalah : 

1. Menciptakan lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota yang serasi 

dan seimbang sesuai dengan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan 

kota. 

2. Merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk 

menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota (BWK) dalam rangka 

pelaksanaan program dan pengendalian pemanfaatan kota. 

3. Menciptakan pola tata ruang yang serasi  dan seimbang dengan penyediaan 

fasilitas dan utilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap 

mempertimbangkan kualitas lingkungan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

4. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang untuk mendorong 

partisipasi masyarakat untuk melakukan investasi di wilayah perencanaan. 

5. Sebegai alat pengendali pertumbuhan dan keserasian kota melalui pengawasan 

dan atau perijinan serta tindakan-tindakan penertiban lain. 

Berdasarkan RDTRK Semarang tersebut, wilayah Kota Semarang dibagi 

menjadi 10 Bagian Wilayah Kota (BWK) seperti yang terlihat dalam gambar 3.5. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari kebijaksanaan pengembangan Kota 

Semarang yang diharapkan dapat mencapai tingkat wilayah yang lebih mikro. 

Pembagian BWK sendiri dilakukan hampir setingkat dengan pembagian 

kecamatan dalam suatu wilayah kota. Untuk DAS Beringin sendiri terletak 

didalam BWK IX ( Kecamatan Mijen ) dan BWK X ( Kecamatan Ngaliyan dan 

Tugu). 
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Gambar 3.5. Pembagian BWK di Wilayah Kota Semarang  

(menurut RDTRK Semarang th.2000-2010) 

 
 

3.5. USLE ( Universal Soil Lost Equation) 

3.5.1. Pengertian Umum 

Perkembangan mengenai perumusan persamaan erosi dimulai sejak tahun 

1940-an, diawali dengan prediksi kehilangan tanah di suatu lahan pertanian. 

Dalam memperkirakan besarnya erosi pada suatu lahan, perlu diketahui data 

mengenai jumlah kehilangan tanah yang ada di suatu tempat. Perkiraan besarnya 

erosi terkait oleh faktor-faktor topografi/Geologi, vegetasi dan meteorologi. 

Persamaan perhitungan erosi tersebut dikembangkan lagi agar memperoleh suatu 

metode yang bersifat umum. Universal Soil Loss Equation (USLE) dikembangkan 

pertama kali di USDA-SCS (United State Department of Agriculture-Soil 

Conversation Services) bekerjasama dengan Universitas Purdue oleh Wischmeier 

and smith, 1965 (dalam Morgan, 1988). Metode ini memiliki persamaan yang 

sederhana dan bersifat umum untuk suatu lahan, baik lahan pertanian maupun 

non-pertanian atau campuran. USLE baik untuk digunakan pada perhitungan erosi 

dalam jangka waktu yang lama.  
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Selain USLE, terdapat beberapa model perhitungan laju erosi yang 

kemudian dikembangkan untuk lebih meningkatkan nilai keakuratan serta analisa 

pada kondisi lahan yang lebih spesifik. Diantara model-model tersebut adalah 

sebagai berikut (dalam Sandra, David, Thomas,1995): 

1. Sediment Delivery Ratio (SDR) 

Pada kasus tertentu seperti terutama unutk daerah tangkapan air yang 

belum diketahui besarnya komponen-komponen rumus USLE, perlu dilakukan 

perkiraan nilai erosi yang lebih sederhana tetapi masih bisa 

dipertanggungjawabkan hasilnya. Cara perkiraan besarnya erosi yang 

dimaksud adalah dengan memanfaatkan data debit, muatan sedimen, berat 

jenis tanah dan nisbah pelepasan sedimen (Sediment Delivery Ratio, SDR). 

Motede ini kemudian dikenal sebagai metode SDR.  

2. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) dikembangkan oleh 

USDA Agricultural research service. Model ini meningkatkan keakuratan dari 

model sebelumnya yaitu Teori USLE. Dalam mengestimasi atau 

memperkirakan efek yang timbul akibat berbagai sistem konservasi tanah pada 

lahan rawan erosi. Sampai sekarang model RUSLE masih belum sepenuhnya 

sempurna. 

3. Nonpoint Source Pollutant Models (NPS) 

Model NPS dikembangkan untuk menyediakan metode simulasi erosi 

tanah dan transportasi polusi nonpoint yang konsisten. Pada bulan Juli tahun 

1976, sebuah model dikembangkan oleh Anthoni S. Donigian dan Norman H. 

Crawford. Hasil dari model yang mereka kembangkan itulah yang disebut 

NPS. NPS menggunakan beberapa program untuk mempresentasikan respon 

hidrologi dari watershed / areal aliran air dan hal lain seperti akumulasi salju 

dan lelehan, proses akumulasi ,perkembangan dan musnahnya polutan di 

permukaan tanah. Pada dasarnya model ini digunakan untuk memprediksi 

polusi yang terjadi pada sebuah watershed, namun demikian juga dapat 

digunakan untuk memprediksi erosi sedimen.  

NPS terdiri atas tiga komponen utama, diantaranya menggunakan program 

LANDS dan QUAL. LANDS sendiri merupakan sebuah modul yang diambil 
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dari stanford watershed model. Ssedangkan, QUAL merupakan sebuah 

subroutine yang mensimulasi proses erosi, akumulasi sedimen serta 

pemusnahan sedimen dan polutan pada permukaan tanah. Model ini dapat 

mensimulasikan run off sedimen tetapi membutuhkan beragam data dan cukup 

kompleks dalam aplikasinya. 

4. Watershed Erotion and Sediment Transport Model (WEST/ ARM) 

Model WEST dikembangkan untuk mensimulasi dan memprediksi 

perpindahan air dan sedimen dari permukaan tanah yang melalui sistem aliran 

dari watershed. Perkembangan model WEST pada tahun 1979 merupakan 

gabungan antara model ARM yang dikembangkan tahun 1976 dan model 

CHANL. Model WEST ini merupakan kombinasi dari kedua model tersebut 

yang dihubungkan oleh sistem manajemen data yang sederhana. Model ARM 

sendiri mensimulasikan land paths process / proses pembentukan alur daratan, 

sedangkan model CHANL mensimulasikan in-stream / channel process atau 

proses aliran masuk pada saluran air. 

Model WEST ini merupakan model simulasi yang sangat kompleks 

dengan perhitungan matematis yang sangat rumit. Hal lain yang menjadi 

kekurangan adalah bahwa model ini tidak dapat diaplikasikan dengan SIG. 

Namun demikian model ini memberikan hasil dengan tingkat ketepatan dan 

akurasi yang tinggi untuk memprediksi erosi dan yild sedimen.  

5. Storm Water Models (SWM) 

Storm Water Models (SWM) merupakan sebuah model yang 

dikembangkan untuk mendeskripsikan kualitas dan kuantitas dari storm water/ 

hujan lebat. Pada akhir-akhir ini model SWM banyak dikenal dalam bentuk 

model-model lain seperti Stormwater Management Models (SWMM), Storage 

Treatment Overflow Runoff Model (STORM) dan Hydrologyc Simulation 

Program Fortran (HSPF). Model-model tersebut pada dasarnya memiliki tiga 

komponen utama, yaitu:  

a) Overland Flow/ Aliran permukaan, yaitu berupa kualitas dan kuantitas air 

pada aliran permukaan.  

b) Sistem drainase, seperti channel atau pipa saluran, dan storage routing. 
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c) Receiving Water/ Aliran masuk, yaitu kuantitas dan kualitas air yang 

masuk termasuk kadar polusinya. 

Model SWM ini pada dasarnya lebih berorientasi pada lingkungan kota, 

yaitu khususnya pada prediksi perencanaan stormwater. Sedangkan untuk 

penggunaan pada prediksi erosi , model ini kurang efektif. Model SWM ini 

dapat digunakan untuk menghitung yield sediment, akan tetapi tetapi model ini 

lebih membutuhkan waktu dan biaya yang besar dibandingkan dengan 

menggunakan model lain. 

 

Teori USLE sendiri dalam aplikasinya memiliki enam variabel. 

Berdasarkan analisis statistik terhadap lebih dari 10 tahun data erosi dan aliran 

permukaan, parameter fisik dan pengelolaan kemudian dikelompokkan menjadi 

variabel-variabel utama yang nilainya untuk setiap tempat dapat dinyatakan secara 

numeris. Kombinasi enam variabel tesebut adalah sebagai berikut : 

PCLSKREa ....=  ………………………….(3.7.) 

dimana : 

aE  = banyaknya tanah tererosi per satuan luas per satuan waktu, yang 

dinyatakan sesuai dengan satuan K dan periode R yang dipilih, 

dalam praktek dipakai satuan ton/ha/tahun. 

R = merupakan faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan, yaitu 

jumlah satuan indeks erosi hujan, yang merupakan perkalian antara 

energi hujan total (E) dengan intensitas hujan maksimum 30 menit 

(I ) untuk suatu tempat dibagi 100, biasanya diambil energi hujan 

tahunan rata-rata sehingga diperoleh perkiraan tanah tahunan 

dalam N/h dengan menggunakan model matematis yang 

dikembangkan oleh Utomo dan Mahmud (dalam Suresh, 1997).  

30

K = faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per indeks erosi hujan 

(R) untuk suatu jenis tanah tetentu dalam kondisi dibajak dan 

ditanami terus menerus, yang diperoleh dari petak percobaan yang 
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panjangnya 22,13 m dengan kemiringan seragam sebesar 9% tanpa 

tanaman, dalam satuan ton.h/ ha.N. 

LS = faktor panjang kemiringan lereng (length of slope factor), yaitu 

nisbah antara besarnya erosi per indeks erosi dari suatu lahan 

dengan panjang dan kemiringan lahan tertentu terhadap besarnya 

erosi dari plot lahan dengan panjang 22,13 m dan kemiringan 9% 

di bawah keadaan yang identik, tidak berdimensi. 

C = faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman, yaitu 

nisbah antara besarnya erosi lahan dengan penutup tanaman dan 

manajemen tanaman tertentu terhadap lahan yang identik tanpa 

tanaman, tidak berdimensi. 

P  = faktor konservasi praktis yaitu rasio kehilangan tanah antara 

besarnya dari lahan dengan tindakan konservasi praktis dengan 

besarnya erosi dari tanah yang diolah searah lereng dalam keadaan 

yang identik, tidak berdimensi. 

 

3.5.2. Faktor Erosivitas Hujan ( R ) 

Sifat-sifat curah hujan yang mempengaruhi erosivitas adalah besarnya 

butir-butir hujan, dan kecepatan tumbukannya. Jika dikalikan akan diperoleh : 

M = m  v  .................................(3.8.) 

E = ½  m v …………………..(3.9.) 2

dimana : 

M   = momentum (kg.m/s) 

 m   = massa butir hujan (kg) 

v  = kecepatan butir hujan, yang diambil biasanya kecepatan pada  

 saat terjadi tumbukan, atau dinamakan kecepatan terminal (m/s) 

E = energi kinetik (joule/m ) 2
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Momentum dan energi kinetik, keduanya dapat dihubungkan dengan tumbukan 

butir-butir air hujan terhadap tanah, tetapi kebanyakan orang lebih menyukai 

menggunakan energi kinetik untuk dihubungkan dengan erosivitas. 

Energi kinetik curah hujan dapat diperoleh pertama-tama dengan 

menganalisis grafik hubungan intensitas curah hujan dengan waktu (pluviograph). 

Grafik tersebut harus dipotong-potong menjadi blok-blok yang intensitas 

hujannya hampir konstan selama selang waktu. Besarnya butir-butir air rata-rata 

didapat dari Grafik 3.6 yang diambil dari bukunya Hudson, Soil 

Conservation,1971 (dalam Soemarto, C.D.,1999) yang menunjukkan distribusi 

statistik butir-butir air yang jatuh ketika hujan dengan intensitas yang berbeda-

beda. Untuk mencari kecepatan butir-butir air, diambil berdasarkan percobaan 

yang dilakukan oleh Laws,1941 (dalam Soemarto, C.D.,1999) seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.7. Sedangkan untuk energi kinetiknya diperoleh dari 

blok-blok hujan tertentu seperti tersebut diatas.  

Gambar 3.8 memperlihatkan hasil studi yang juga dilakukan oleh Laws 

dalam mencari hubungan antara energi kinetik curah hujan dengan intensitas 

hujan. Masing-masing lengkung yang tertera pada gambar tersebut dibuat di 

beberapa negara oleh pelaksananya seperti berikut : Hudson di Rhodesia, Kelkar 

di india, Ker di Trinidad, Mihara di Jepang dan Wishmeyer di Amerika Serikat.  

 

Gambar 3.6. Grafik hubungan intensitas hujan dan diameter butir hujan 

(Hudson,Soil Conservation, 1971 dalam Soemarto,C.D., 1999) 
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Gambar 3.7. Grafik kecepatan vertikal butir hujan berdasarkan diameter butirnya 

(Laws, 1941 dalam Soemarto,C.D., 1999) 

 

 

Gambar 3.8. Grafik hubungan energi kinetik butir dengan intensitas hujan 

(Laws, 1941 dalam Soemarto,C.D., 1999) 

 

Untuk memperoleh energi kinetik total, angka energi kinetik per kejadian 

hujan dikalikan dengan ketebalan hujan (mm) yang jatuh selama periode 

pengamatan. Selanjutnya, hasil perkalian ini dijumlahkan. Untuk mendapatkan 

angka R, energi kinetik total tersebut diatas dikalikan dengan dua kali intensitas 

hujan maksimum 30 menit ( ), yaitu merubah satuan intensitas hujan 

maksimum per 30 menit menjadi intensitas hujan maksimum per jam, kemudian 

30I
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dibagi dengan 100. Periode intensitas curah hujan dan intensitas hujan maksimum 

30 menit dapat diperoleh dari hasil pencatatan curah hujan di lapangan. 

Pada metode USLE, prakiraan besarnya erosi dalam kurun waktu per 

tahun (tahunan), dan dengan demikian, angka rata-rata faktor R dihitung dari data 

curah hujan tahunan sebanyak mungkin dengan menggunakan persamaan : 

∑
=

=
n

i
XEIR

1
100/  ………………………..(3.10.) 

dimana : 

 R = erosivitas hujan rata-rata tahunan 

n = jumlah kejadian hujan dalam kurun waktu satu tahun (musim 

hujan) 

X = jumlah tahun atau musim hujan yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan 

 

Besarnya EI proporsional dengan curah hujan total untuk kejadian hujan 

dikalikan dengan intensitas hujan maksimum 30 menit. 

Sementara, Bowles (1978) dalam Asdak (2002), dengan menggunakan 

data curah hujan bulanan di 47 stasiun penakar hujan di pulau Jawa yang 

dikumpulkan selama 38 tahun menentukan bahwa besarnya erosivitas hujan 

tahunan rata-rata adalah sebagai berikut : 

53,047,021,1
30 )()()(12,6 MAXPDAYSRAINEI −=  ………..(3.11.) 

dimana : 

30EI   =  erosivitas hujan rata-rata tahunan 

RAIN   =  curah hujan rata-rata tahunan (cm) 

DAYS  =  jumlah hari hujan rata-rata per tahun (hari) 

MAXP =  curah hujan maksimum rata-rata dalam 24 jam per bulan untuk 

kurun waktu satu tahun (cm) 
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Cara menentukan besarnya indeks erosivitas hujan yang lain adalah 

dengan menggunakan metode matematis yang dikembangkan oleh Utomo dan 

Mahmud berdasarkan hubungan antara R dengan besarnya hujan tahunan. Rumus 

yang digunakan adalah : 

 R = 237,4 + 2,61 P  ................(3.12.) 

Dimana : 

 R = EI (erosivitas hujan rata-rata tahunan) (N/h) 30

 P = Besarnya curah hujan tahunan (cm) 

Cara menentukan besarnya indeks erosivitas hujan yang terakhir ini lebih 

sederhana karena hanya memanfaatkan data curah hujan bulanan. 

 

Tabel 3.1. Energi kinetik hujan dalam metrik ton-meter per hektar per cm hujan

Intensitas 
(cm/jam) 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 0 121 148 163 175 184 191 197 202 206 
1 210 214 217 220 223 226 228 231 233 235 
2 237 239 241 242 244 246 247 249 250 251 
3 253 254 255 256 258 259 260 261 262 263 
4 264 265 266 267 268 268 269 270 271 272 
5 273 273 274 275 275 276 277 278 278 279 
6 280 280 281 281 282 283 283 284 284 285 
7 286 286 287 287 288 288 289       

Sumber : Hidrologi dan Pengendalian DAS (Asdak, 2002) 

 Angka-angka energi kinetik seperti dalam tabel diatas tersebut dihitung 

dari persamaan KE = 210 + log i. Untuk intensitas hujan lebih besar dari 7,6 

cm/jam nilai energi kinetis tetap 289 metrik ton-meter per ha per cm hujan. 

 

3.5.3. Faktor Erodibilitas ( K ) 

Faktor erodibilitas tanah (K) menunjukkan resistensi partikel tanah 

terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh 

adanya energi kinetik air hujan. Meskipun besarnya resistensi tersebut di atas akan 

tergantung pada topografi, kemiringan lereng, dan besarnya gangguan oleh 

manusia. Besarnya erodibilitas atau resistensi tanah juga ditentukan oleh 

karakteristik tanah seperti tekstur tanah, stabilitas agregat tanah, kapasitas 
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infiltrasi, dan kandungan organik dan kimia tanah. Karakteristik tanah tersebut 

bersifat dinamis, selalu berubah, oleh karenanya karakteristik tanah dapat berubah 

seiring dengan perubahan waktu dan tata guna lahan atau sistem pertanaman, 

dengan demikian angka erodibilitas tanah juga akan berubah. Perubahan 

erodibilitas tanah yang signifikan berlangsung ketika terjadi hujan karena pada 

waktu tersebut partikel-partikel tanah mengalami perubahan orientasi dan 

karakteristik bahan kimia dan fisika tanah. 

Tanah yang mempunyai erodibilitas tinggi akan tererosi lebih cepat 

dibandingkan dengan tanah yang mempunyai erodibilitas rendah, dengan 

intensitas hujan yang sama. Juga tanah yang mudah dipisahkan (dispersive) akan 

tererosi lebih cepat daripada tanah yang terikat (flocculated). Jadi, sifat-sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah juga mempengaruhi besarnya erodibilitas. Pengaruh 

usaha-usaha pengelolaan tanah sukar diukur, meskipun lebih penting dari sifat-

sifat tanah seperti tersebut diatas. Misalnya usaha-usaha pengelolaan tanah dengan 

pembakaran jerami, dibandingkan dengan jerami tersebut ikut dibajak dan 

tertimbun dibawah tanah; terasering sawah-sawah dibandingkan dengan 

pembajakan tegalan yang sejajar dengan kemiringan medannya; tanaman yang 

kurang dipupuk dibandingkan dengan tanaman yang cukup mendapat makanan; 

dan tanaman yang penanamannya dengan menyebar bijinya, dibandingkan dengan 

tanaman yang ditanam dengan cara berbaris. Sebagai tambahan terhadap sifat-

sifat tanah dan usaha-usaha pengelolaan tersebut diatas, erodibilitas juga 

dipengaruhi oleh kemiringan permukaan tanah dan kecepatan penggerusan (scour 

velocity). 

Tabel 3.2. Perhitungan Energi Kinetik Total

Intensitas Besarnya Energi Total 
mm/jam mm joule/mm joule/m 

1 2 3 4 
-25 37,5 21 788 

26 - 50 25 25 625 
50 - 75 18,5 27 500 

> 76 6,5 28 182 
    Jumlah 2095 

Sumber : Hidrologi Teknik (Soemarto, 1999) 
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Sebagai kelanjutan terhadap erosivitasnya, Wishchmeier bersama kelompoknya 

telah mengembangkan dasar-dasar untuk mencantumkan aspek erodibilitas yang 

digunakan untuk perencanaan tataguna tanah yang aman, meskipun beberapa 

parameternya tidak dapat diberlakukan secara universal begitu saja (misalnya 

dalam penentuan I , yaitu intensitas hujan maksimum selama periode 30 menit 

dalam daerah beriklim dingin dan tropik sangat berbeda). Oleh karena itu lebih 

tepat kalau rumus tersebut dinamakan rumus peramalan kehilangan tanah (a 

predictive soil lost equation) dimana persamaan matematis yang menghubungkan 

karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanah seperti dibawah ini : 

30

 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

+−+−= −

100
)3(5.2)2(25.3)12(10713.2 14.14 PSMOxK …(3.13.) 

dimana : 

K = erodibilitas tanah 

OM = persen unsur organik 

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

P = permeabilitas tanah 

M = prosentase ukuran partikel (% debu + pasir sangat halus) ×  

   (100-% liat) 

 

Tabel 3.3. Nilai M untuk beberapa kelas tekstur tanah

Kelas tekstur tanah Nilai M Kelas tekstur tanah Nilai M 

Lempung berat 210 Pasir 3035 
Lempung sedang 750 Pasir geluhan 1245 
Lempung pasiran 1213 Geluh berlempung 3770 
Lempung ringan 1685 Geluh pasiran 4005 
Geluh lempug 2160 Geluh 4390 
Pasir lempung debuan 2830 Geluh debuan 6330 
Geluh lempungan 2830 Debu 8245 
Campuran merata 4000    

Sumber : RLKT DAS Citarum ,1987 (dalam Asdak, 2002) 
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3.5.4. Faktor Panjang Kemiringan Lereng (LS) 

Pada prakteknya, variabel S dan L dapat disatukan, karena erosi akan 

bertambah besar dengan bertambah besarnya kemiringan permukaan medan (lebih 

banyak percikan air yang membawa butir-butir tanah, limpasan bertambah besar 

dengan kecepatan yang lebih tinggi), dan dengan bertambah panjangnya 

kemiringan (lebih banyak limpasan menyebabkan lebih besarnya kedalaman 

aliran permukaan oleh karena itu kecepatannya menjadi lebih tinggi). Gambar 3.9. 

berikut menunjukkan diagram untuk memperoleh nilai kombinasi L S, dengan 

nilai LS = 1 jika L = 22,13 m dan S = 9%. 

 

Gambar 3.9. Diagram untuk memperoleh nilai kombinasi LS 

(Sumber : Soemarto,C.D.,1999) 

 

Faktor panjang lereng (L) didefinisikan secara matematik sebagai berikut 

(Schwab et al.,1981 dalam Asdak,2002) : 

L = (l/22,1)   ………………………..(3.14.) m

dimana : 

 l = panjang kemiringan lereng (m) 

m = angka eksponen yang dipengaruhi oleh interaksi antara panjang 

lereng dan keemiringan lereng dan dapat juga oleh karakteristik 

tanah, tipe vegetasi. Angka ekssponen tersebut bervariasi dari 
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0,3 untuk lereng yang panjang dengan kemiringan lereng kurang 

dari 0,5 % sampai 0,6 untuk lereng lebih pendek dengan 

kemiringan lereng lebih dari 10 %. Angka eksponen rata-rata 

yang umumnya dipakai adalah 0,5 

Faktor kemiringan lereng S didefinisikan secara matematis sebagai 

berikut: 

61,6/)04,030,043,0( 2ssS ++=  ……………………(3.15.) 

dimana : 

 S = kemiringan lereng aktual (%) 

Seringkali dalam prakiraan erosi menggunakan persamaan USLE komponen 

panjang dan kemiringan lereng  (L dan S) diintegrasikan menjadi faktor LS dan 

dihitung dengan rumus : 

)0138,000965,000138,0( 22/1 ++= SSLLS …..(3.16.) 

dimana : 

 L = panjang lereng (m) 

 S = kemiringan lereng (%) 

Rumus diatas diperoleh dari percobaan dengan menggunakan plot erosi 

pada lereng 3 - 18 %, sehingga kurang memadai untuk topografi dengan 

kemiringan lereng yang terjal. Harper, 1988 (dalam Asdak, 2002) menunjukkan 

bahwa pada lahan dengan kemiringan lereng lebih besar dari 20 %, pemakaian 

persamaan  akan diperoleh hasil yang 

over estimate. Untuk lahan berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus 

berikut ini (Foster and Wischmeier, 1973 dalam Asdak, 2002). 

)0138,000965,000138,0( 22/1 ++= SSLLS

])(sin)(sin5,0[)(cos)22/( 25,225,150,1 ααα += ClLS m  …..(3.17.) 

dimana : 

 m = 0,5 untuk lereng 5 % atau lebih 

= 0,4 untuk lereng 3,5 – 4,9 % 
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= 0,3 untuk lereeng 3,5 % 

 C = 34,71    

α = sudut lereng  

 l = panjang lereng (m) 

 

3.5.5. Faktor Penutup Lahan (C) 

Faktor C merupakan faktor yang menunjukan keseluruhan pengaruh dari 

faktor vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang (erosi). Faktor C yang merupakan salah satu 

parameter dalam rumus USLE saat ini telah dimodifikasi untuk dapat 

dimanfaatkan dalam menentukan besarnya erosi di daerah berhutan atau lahan 

dengan dominasi vegetasi berkayu. Sembilan parameter telah ditentukan sebagai 

faktor yang berpengaruh dalam menentukan besarnya erosi di daerah bervegetasi 

berkayu tersebut. Kesembilan unsur tersebut adalah konsolidasi tanah, sisa-sisa 

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

pengelolaan lahan, faktor kontur, kekasaran permukaan tanah, gulma dan rumput-

rumputan.      

  Penentuan yang paling sulit adalah faktor C, karena banyaknya ragam cara 

bercocok tanam untuk suatu jenis tanaman tertentu dalam lokasi tertentu. 

Berhubung berbagai lokasi tersebut mempunyai iklim yang berbeda-beda, dengan 

berbagai ragam cara bercocok tanam, maka menentukan faktor C guna diterapkan 

pada suatu lahan tertentu, diperlukan banyak data. 

Besar nilai C pada penelitian ini diambil dengan melakukan perhitungan 

prosentase luas dari tiap jenis pengelolaan tanaman yang ada pada tiap grid DAS 

Beringin. Nilai C yang diambil adalah nilai C rata - rata dari berbagi jenis 

pengelolaan tanaman dalam satu grid, dikaitkan dengan prosentase luasannya. 

Adapun bentuk matematis dari perhitungan nilai C rata-rata tiap grid adalah : 
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  ……………………..(3.18.) 

Untuk suatu grid yang memiliki komposisi tata guna lahan/ vegetasi tanaman 

yang cenderung homogen, maka nilai C dari tata guna lahan/ vegetasi yang 

dominan tersebut akan diambil sebagai nilai C rata – rata. 

Tabel 3.4. Nilai C untuk jenis dan pengelolaan tanaman

Jenis tanaman/ tataguna lahan Nilai C 

1. Tanaman rumput    
2. Tanaman kacang jogo 
3. Tanaman gandum  
4. Tanaman ubi kayu  
5. Tanaman kedelai  
6. Tanaman serai wangi  
7. Tanaman padi lahan kering 
8. Tanaman padi lahan basah 
9. Tanaman jagung 
10. Tanaman jahe, cabe 
11. Tanaman kentang ditanam searah lereng 
12. Tanaman kentang ditanam searah kontur 
13. Pola tanam tumpang gilir + mulsa jerami (6 ton/ha/th) 
14. Pola tanam berurutan + mulsa sisa tanam 
15. Pola tanam berurutan 
16. Pola tanam tumpang gilir + mulsa sisa tanaman 
17. Kebun campuran 
18. Ladang berpindah  
19. Tanah kosong diolah 
20. Tanah kosong tidak diolah 
21. Hutan tidak terganggu 
22. Semak tidak terganggu 
23. Alang-alang permanen 
24. Alang-alang dibakar  
25. Sengon disertai semak  
26. Sengon tidak disertai semak dan tanpa seresah  
27. Pohon tanpa semak 

 

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

Sumber : Abdurachman,1984 (dalam Asdak 2002) 
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3.5.6. Faktor Konservasi Praktis (P) 

Pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) terhadap 

besarnya erosi dianggap berbeda dari pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas 

pengelolaan tanaman (C), sehingga dalam rumuus USLE kedua variable tersebut 

dipisahkan. Faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang 

mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata dari lahan 

yang diolah tanpa tindakan konservasi, dengan catatan faktor-faktor penyebab 

erosi yang lain diasumsikan tidak berubah.  

Tabel 3.5. Faktor pengelolaan dan konservasi tanah di Jawa 

Teknik Konservasi Tanah Nilai P 
1. Teras Bangku : 

a) Baik 
b) Jelek 

2. Teras bangku : jagung-ubi kayu/ kedelai  
3. Teras bangku : sorghum - sorghum 
4. Teras Tradisional  
5. Teras gulud : padi – jagung 
6. Teras gulud : ketela pohon 
7. Teras gulud : jagung-kacang + mulsa sisa tanaman 
8. Teras gulud : kacang kedelai 
9. Tanaman dalam kontur :  

a) Kemiringan 0-8 % 
b) Kemiringan 9-20 % 
c) Kemiringan >20 % 

10. Tanaman dalm jalur-jalur : Jagung-kacang tanah + mulsa 
11. Mulsa limbah jerami : 

a) 6 ton/ha/tahun  
b) 3 ton/ha/tahun  
c) 1 ton/ha/tahun  

12. Tanaman perkebunan : 
a) Disertai penutup tanah rapat 
b) Disertai penutup tanah sedang  

13. Padang rumput : 
a) Baik   
b) Jelek   

 

 
0,20 
0,35 
0,06 
0,02 
0,40 
0,01 
0,06 
0,01 
0,11 
 
0,50 
0,75 
0,90 
0,05 
 
0,30 
0,50 
0,80 
 
0,10 
0,50 
 
0,04 
0,40 

Sumber : Abdurachman,1984 (dalam Asdak, 2002) 

 

Dengan variabel sebanyak yang tersebut diatas, maka tidaklah mudah 

memecahkannya dengan cara kuantitatif, kecuali jika terdapat banyak data. 

Rumus tersebut mempunyai dua buah kegunaan yaitu : 
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1. Meramalkan kehilangan tanah. 

  Jika medannya diketahui, cara pengelolaannya diketahui, maka kehilangan 

tanahnya dapat diramalkan dari pola hujan tertentu yang tercurah selama 

waktu tertentu  (biasanya diambil curah hujan tahunan). Kehilangan tersebut 

merupakan nilai yang diperkirakan (expected value), bukannya kehilangan 

yang bakal terjadi, dan tidak merupakan nilai kehilangan yang bakal terjadi, 

misalnya tahun berikutnya, karena intensitas curah hujannya tidak dapat 

ditentukan sebelum terjadi.  

2. Memilih cara bertani 

  Dalam penggunaan rumus tersebut, nilai A dipilih sebesar nilai yang 

dipandang dapat diterima, karena menghentikan erosi sama sekali tidaklah 

mungkin. Beberapa faktor seperti R, K, dan S untuk medan tertentu tidak dapat 

segera diubah. Untuk faktor-faktor lainnya mungkin dapat dilakukan dengan 

memilih cara bertani, sedemikian rupa sehingga misalnya kalau C diberi nilai 

yang tinggi, maka P harus diperkecil. 

Perlu dicatat bahwa rumus USLE hanya berlaku bagi lahan yang diusahakan 

untuk lahan pertanian, jadi tidak termasuk erosi yang terjadi dalam jalan-jalan air 

(watercourses). 

 Seperti cara penentuan nilai C diatas, penentuan nilai P tiap grid juga 

diambil dengan melakukan perhitungan prosentase luasan dari tiap jenis 

konservasi tanah/ pengendalia erosi.  Nilai P yang diambil adalah nilai P rata – 

rata atau nilai P yang dominan jika jenis konservasi tanah cenderung homogen 

dalam satu grid.  

 

3.5.7 Keterkaitan Tata Guna Lahan dan Teori USLE 

Dari pembahasan variabel USLE diatas, tampak bahwa terjadi keterkaitan 

antara tata guna lahan yang ada di suatu wilayah dengan dengan nilai erosi yang 

mungin terjadi. Semakin besar kelandaian suatu wilayah, maka akan 

mempengaruhi  nilai LS. Begitu pula pada variabel lainnya yaitu faktor penutup 

lahan (C) dan konservasi praktis (P), juga akan mengalami perubahan seiring 

dengan perubahan tata guna lahan yang terjadi. 
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Dengan penggunaan teori USLE, perubahan guna lahan akan dapat 

terakomodasi sedemikian rupa melalui variabel LS, C, dan P. penutupan lahan 

pertanian untuk perumahan, pembukaan hutan, perubahan vegetasi atau sistem 

tanam pada pertanian, pengerukan tebing serta perubahan lain dapat disesuaikan 

dengan nilai koefisien dari masing-masing variabel USLE tersebut.  

3.6. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

3.6.1. Pengertian Umum 

Pada dasarnya, istilah Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 

gabungan dari tiga unsur pokok : sistem, informasi, dan geografis. Dengan 

melihat unsur-unsur tersebut, maka jelas SIG merupakan salah satu sistem 

informasi yang menekankan pada unsur “informasi geografi”. 

Istilah “geografis” merupakan bagian dari spasial (keruangan) yang 

mengandung pengertian suatu persoalan mengenai permukaan bumi, baik secara 

dua dimensi maupun tiga dimensi. Istilah “informasi geografis “ mengandung 

pengertian mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, 

pengetahuan mengenai posisi suatu objek dipermukaan bumi, dan informasi 

mengenai keterangan-keterangannya (atribut). Dengan memperhatikan pengertian 

sistem informasi, maka SIG merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari 

berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek – objek yang 

terdapat di permukaan bumi. 

Secara definisi, SIG belum memiliki suatu kesepakatan yang baku karena 

definisi SIG sendiri selalu berkembang, bertambah dan bervariasi. Hal ini terlihat 

dari banyaknya definisi SIG yang berkembang. Selain itu, SIG juga merupakan 

suatu bidang kajian ilmu dan teknologi yang relatif baru yang dapat digunakan 

oleh berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah beberapa definisi yang terdapat pada 

berbagai pustaka : 

1. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukan (capturing), 

menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan 

menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan 

bumi (Rice, 2000 dalam Prahasta, 2001). 
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2. SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisa objek-objek dan 

fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau 

kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer 

yang memiliki empat kemampuan  berikut dalam menangani data yang 

bereferensi geografi : (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan 

pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran (Aronoff, 

1989 dalam Prahasta, 2001). 

3. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang 

berhubungan dengan permukaan bumi (Demmers 1997, dalam Prahasta, 

2001). 

 

3.6.2. Subsistem SIG 

Dengan memperhatikan definisi-definisi diatas, maka menurut Demers, 

1997 (dalam Prahasta, 2001), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem 

sebagai berikut : 

1. Data Input (data capture, Gistut, 1994).  

Bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut 

dari berbagai sumber. Selain bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format data asli ke dalam format yang dapat digunakan 

oleh SIG. 

2. Data Output (display and reporting, Gistut, 1994).  

Menampilkan output seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk softcopy 

atau hardcopy (table, grafik, peta,dll). 

3. Data Management (storage and retrieval, Demers, 1997).  

Mengorganisasikan data spasial dan atribut ke dalam basis data sedemikian 

mudah untuk dipanggil, di-update dan di-edit.  
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4. Data Manipulation dan Analysis (Demers, 1997).  

Menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu juga 

memodelkan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

 
Gambar 3.10. Subsistem SIG 

 

3.6.3. Cara Kerja SIG 

SIG merepresentasikan real world pada monitor sebagaimana lembaran 

peta disertai map features-nya (sungai,hutan,kebun,jalan,tanah persil,dll). Skala 

peta menentukan ukuran dan bentuk representasi unsur-unsurnya. Makin 

meningkat skala peta, makin besar ukuran unsur-unsurnya.    

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai 

atribut di dalam basis data. Kemudian SIG membentuk dan menyimpannya dalam 

tabel relasional Kemudian SIG menghubungkan unsur -unsur tersebut dengan 

tabel bersangkutan. Sehingga atribut-atribut ini dapat diakses lelalui lokasi unsur-

unsur peta  , sebaliknya unsur-unsur peta dapat diakses dari atributnya.  

SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atributnya di 

dalam satuan-satuan layer/ theme. Sungai-sungai, bangunan-bangunan, jalan, 

batas administrasi merupakan contoh unsur-unsur suatu peta yang kemudian 

dipisah menjadi layer-layer tersendiri. Gambar 3.11. memperlihatkan hubungan 
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antar basis data yang terlibat didalam. Rancangan basisdata akan menentukan 

efektifitas dan efisiensi proses masukan, pengelolaan dan keluaran SIG.  

Basisdata spasial 

 

 
 

 
ID No Jl Nama L

 

  

  

relasi 

LAYERS 

disimpan 

disimpan 

Basisdata SIG 

Basisdata atribut 

TABEL 

Gambar 3.11. Cara kerja SIG 

 

3.6.4. Keterkaitan SIG dan Teori USLE 

SIG sebagai bidang kajian ilmu dan teknologi baru, dapat diaplikasikan 

pada berbagai bidang yang berkaitan dengan informasi berupa data spasial dan 

data atribut. Dalam perhitungan nilai erosi kali ini, yaitu dengan menggunakan 

rumus USLE, SIG dapat mempresentasikan hasil-hasil perhitungan variabel dan 

data secara grafik atau gambar. Nilai-nilai variabel USLE seperti nilai R, K,  LS, 

C dan P dapat ditampilkan sebagai layer-layer gambar, berikut tabel data dan 

diagramnya. 

Dengan memanfaatkan SIG ini, hasil dari perhitungan nilai erosi dapat 

ditampilkan secara grafis dalam bentuk tampilan peta DAS. Tampilan grafis tadi 

dapat dilengkapi dengan berbagi info yang berkaitan dengan DAS tersebut seperti 

nama jalan, nama suatu daerah, batas wilayah, luas wilayah, dan berbagai data 

atribut lainnya. Untuk merubah dan memasukkan/ menambah data input baru dari 
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data-data USLE, SIG ini sangat fleksibel dan user friendly.   Terdapat beberapa 

hal yang menarik mengapa konsep SIG tersebut digunakan, bahkan di berbagai 

disiplin ilmu. Diantaranya : 

1. Hampir semua operasi (termasuk analisisnya) yang dimiliki oleh perangkat 

SIG interaktif yang didukung dengan kemudahan untuk akses menu (user 

friendly). 

2. Kemampuannya untuk menguraikan entitas yang ada di permukaan bumi pada 

format layer data spasial. Dengan demikian permukaan tersebut dapat 

direkonstruksi kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata dengan 

menggunakan data ketinggian dan layer tematik yang diperlukan. 

3. Aplikasi – aplikasi SIG menyediakan fasilitas untuk di-customize dengan 

bantuan script-script bahasa program yang dimiliki software SIG atau bahkan 

mampu untuk berintegrasi dengan perangkat aplikasi lain yang disusun 

dengan bahasa pemrograman yang lebih canggih (visual basic, Delphi, C++). 

4. Software SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan aplikasi-

aplikasi lain hingga dapat bertukar data secara dinamis baik melalui fasilitas 

OLE (Object Linking and Embedding) ma upun ODBC (Open Database 

Connectivity) untuk mengakses data remote. Selain itu SIG sudah banyak 

diimplementasikan dalam bentuk komponen-komponen perangkat lunak yang 

dapat digunakan kembali oleh user yang menginginkan tampilan peta digital 

(terutama format vektor) pada aplikasinya dengan kemampuan dan kualitas 

standard. 

5. Pada saat ini bagi user yang berada pada lokasi yang jauh dari sumber data 

dapat mengakses data SIG tersebut dengan mengimplementasikan map-server 

atau GIS-server yang siap melayani permintaan (queries) para client melalui 

intranet ataupun internet (web based). Sehingga beban kerja dapat dipisahkan 

antara client dan server. Selain itu, aplikasi-aplikasi SIG dapat dibuat di server 

maupun di client. Server akan mengatur dan memberikan layanan terhadap 

semua query yang masuk dari user (clients). Dengan demikian produk aplikasi 

SIG juga dapat dipublikasikan secara bebas di jaringan internet hingga dapat 

diakses menggunakan aplikasi browser internet.      
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Dengan pendekatan teknologi SIG , perhitungan nilai erosi pada DAS Beringin ini 

diharapkan dapat menyederhanakan proses perhitungan, tampilan data dan hasil 

perhitungan sehingga lebih ringkas dan efisien, serta dapat lebih mudah dipahami 

dan digunakan siapapun dan dimanapun. Gambar 3.12. memperlihatkan contoh 

tampilan dari penggunaan SIG dalam analisa prediksi laju erosi di DAS Beringin 

dengan menggunakan software ArcView 3.30. 

 

 

Gambar 3.12. Contoh tampilan dari penerapan SIG dalam analisa laju erosi 

menggunakan software ArcView 3.30. 
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