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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan suatu sistem yang dinamis karena tanah akan selalu 

mengalami perubahan-perubahan dari segi fisik, kimia ataupun biologi (Arsyad, 

1989). Perubahan tersebut dapat dikarenakan oleh faktor-faktor alam dan biologis 

serta kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan tanah. Tanah dan air 

merupakan sumberdaya alam utama yang mudah mengalami kerusakan, sehingga 

pemafaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan dapat menyebabkan 

degradasi lahan dan kerusakan tanah.  

Perkembangan jaman menyebabkan manusia mulai berkembang melakukan 

pembangunan untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Pembangunan di berbagai 

bidang yang semakin tinggi ini menyebabkan munculnya permasalahan seperti 

pertumbuhan penduduk. Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk, akan ada 

pula peningkatan kebutuhan hidup. Manusia memanfaatkan sumberdaya alam 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kelestariannya 

karena tidak semua sumberdaya alam dapat dikelola sedangkan kebutuhan akan 

sumberdaya alam semakin meningkat. Permasalahannya adalah pemanfaatan 

sumberdaya alam secara berlebihan akan cenderung merusak. Pemanfaatan lahan 

secara intensif mengakibatkan terjadinya konversi lahan yang berdampak terhadap 

keseimbangan lahan. 

Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan perumahan 

meningkat, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan 

yang membuat lahan pertanian semakin sempit. Tindakan ini pun akan mengganggu 

keseimbangan lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan 

lingkungan seperti erosi tanah.  Perubahan penggunaan lahan pada lahan-lahan 

bervegetasi seperti hutan terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik dan 

data statistik Dinas Kehutanan Jawa Tengah, selama kurun waktu 2007 hingga 

2015, kehilangan tutupan hutan di Kabupaten Karanganyar mencapai 552,8 ha dan 
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di Kabupaten Sukoharjo mencapai 70,35 ha seperti yang tersaji pada tabel 1.1 

berikut. 

Tabel 1.1. Luas lahan hutan Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo tahun 2007-2015 

Kabupaten Luas Hutan (ha) 

Tahun 2007 Tahun 2015 

Karanganyar 7633 7080,20 

Sukoharjo 374,5 304,15 

 Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Jawa Tengah 2007 dan BPS Jawa Tengah 2015 

 

Kondisi yang memengaruhi pengurangan luas hutan ini salah satunya adalah 

pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data statistik Kabupaten Karanganyar 

dan Sukoharjo, jumlah penduduk pada 8 kecamatan yang wilayahnya paling luas 

masuk dalam area Sub DAS Samin di Kabupaten Karanganyar yaitu kecamatan 

Jumantono, Jumapolo, Matesih, Tawangmangu, dan Kabupaten Sukoharjo 

mencakup Kecamatan Polokerto, Bendosari, Sukoharjo, dan Grogol mengalami 

peningkatan jumlah penduduk di setiap kecamatannya seperti yang tercantum pada 

tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2. Pertambahan Jumlah Penduduk Tahun 2011-2016 

Kabupaten Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

Th. 2011 Th. 2016 

Karanganyar 

Jumapolo 34.421 35.429 

Jumantono 40.737 41.852 

Matesih 39.140 39.950 

Tawangmangu 42.979 44.444 

Sukoharjo 

Polokarto 74.951 75.151 

Bendosari 67.906 52.384 

Sukoharjo 85.636 90.480 

Mojolaban 80.053 93.841 

Grogol 105.016 137.243 

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo tahun 2011 dan 2016 

 

Pertambahan penduduk yang pesat dan luas DAS yang tidak berubah akan 

mengakibatkan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi pada umumnya 

kurang memperhatikan kemampuan lahan dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang 
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semakin intensif dan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada DAS itu 

sendiri.Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh hilangnya unsur hara dan bahan 

organik di daerah perakaran, akumulasi garam di daerah perakaran, terkumpulnya 

unsur yang merupakan senyawa racun bagi tanaman, penjenuhan tanah oleh air, dan 

erosi. Kerusakan air sendiri dapat disebabkan oleh mengeringnya sumber air dan 

penurunan kualitas air yang keduanya berkaitan erat dengan erosi. Erosi adalah 

hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang 

diangkut oleh air atau angin ke tempat lain (Arsyad, 1989). Air merupakan 

penyebab utama erosi tanah di daerah beriklim basah, sedangkan angin tidak terlalu 

berpengaruh pada daerah beriklim basah, sehingga dapat diabaikan. Bicara proses, 

erosi oleh air merupakan kombinasi dua sub proses, yaitu (1) penghancuran struktur 

tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbuk butir-butir hujan yang 

menimpa tanah (Dh) dan perendaman oleh air yang tergenang (proses dispersi) dan 

pemindahan (pengangkutan) butir-butir tanah oleh percikan hujan (Th), dan (2) 

penghancuran struktur tanah (D1) diikuti pengangkutan butir-butir tanah tersebut 

(T1) oleh air yang mengalir di permukaan tanah (Arsyad, 1989). Pada azasnya dapat 

disimpulkan bahwa erosi adalah akibat interaksi kerja antara faktor iklim, topografi, 

tumbuh-tumbuhan (vegetasi), dan manusia terhadap tanah dan dinyatakan  dalam 

persamaan diskriptif (E= f {i, r, v, t, m}) dimana E adalah erosi, i adalah iklim, r 

adalah topografi, v adalah tumbuh-tumbuhan, t adalah tanah dan m adalah manusia 

(Arsyad, 2010). Erosi sendiri dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, yaitu erosi 

alur, erosi lembar, erosi parit dan erosi percik.  

DAS merupakan suatu ekosistem kesatuan hidrologi yang dibatasi oleh igir-

igir bukit dan pegunungan dimana hujan yang jatuh diterima oleh sistem sungai dan 

dialirkan melalui outlet tunggal. DAS merupakan suatu kesatuan tata air, dan 

sebagai suatu kesatuan tata air, dipengaruhi oleh bagian hulu khususnya daerah 

tangkapan dan daerah resapan air yang rawan terhadap gangguan manusia, sehingga 

kelestarian suatu DAS ditentukan oleh pola perilaku dan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat yang menempati DAS tersebut. Ekosistem DAS hulu merupakan 

bagian yang sama pentingnya dengan daerah hilir karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 
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Samin merupakan bagian dari DAS Solo bagian hulu yang berada di 2 kabupaten 

yaitu Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo yang hulunya berada di daerah 

Gunung Lawu yang didominasi oleh kemiringan lereng yang bergelombang, 

berbukit hingga bergunung, sehingga cenderung memiliki bahaya erosi yang cukup 

besar.  

Penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dapat digunakan sebagai 

masukan atau input data yang lebih efisien untuk pemetaan tingkat bahaya erosi di 

daerah penelitian. Data penginderaan jauh memberikan informasi kondisi fisik 

daerah penelitian, hal ini akan semakin lengkap dengan canggihnya teknologi SIG 

yang memungkinkan SIG tidak hanya digunakan untuk pemetaan saja akan tetapi 

juga dapat digunakan untuk pemodelan spasial, monitoring dan kegiatan spasial 

lainnya, sehingga kegiatan pemetaan bukan lagi menjadi hal sulit melihat 

perkembangan teknologi sistem informasi geografi (SIG). Semua kegiatan yang 

berhubungan dengan analisis keruangan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat, 

efektif dan efisien menggunakan SIG, dengan pengolahan parameter-parameter 

yang menjadi penentu besarnya erosi, sehingga dapat menghasilkan output data 

spasial berupa peta tingkat bahaya erosi yang dapat membantu mempermudah 

mengetahui persebaran bahaya erosi di daerah penelitian. 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana sebaran besar erosi di Sub DAS Samin?.   

2. Faktor erosi apa yang dominan terhadap bahaya erosi tanah di Sub DAS 

Samin?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan memetakan sebaran erosi di wilayah Sub DAS Samin 

menggunakan data penginderaan jauh dan aplikasi SIG.  

2. Menganalisis faktor yang dominan terhadap bahaya erosi tanah di Sub DAS 

Samin. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi ilmu pengetahuan, yaitu dapat menerapkan USLE (Universal Soil Loss 

Equation) sebagai pendugaan erosi dan pembanding untuk penelitian erosi 

di masa yang akan datang. 

2. Sebagai salah satu referensi penelitian terkait pemetaan bahaya erosi. 

 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Erosi dan Faktor yang Berpengaruh 

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian dari 

tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami (Arsyad, 2010). Erosi 

menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik untuk tanaman 

serta menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan 

menahan air (Arsyad, 1989). Erosi dapat disebabkan karena aktivitas alam 

maupun karena aktivitas manusia. Peristiwa erosi yang terjadi secara alami tidak 

terlalu banyak menimbulkan masalah, namun peristiwa erosi karena manusia 

dapat menimbulkan berbagai masalah kerusakan atau degradasi lahan dan 

mengalami percepatan laju erosi. Proses erosi terdisi atas tiga bagian yang 

berurutan: pengelupasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan 

pengendapan (sedimentation) (Asdak, 2010). 

Menurut Asdak (2010) dan Arsyad (2010), jenis-jenis erosi adalah sebagai 

berikut. 

1. Erosi percikan (splash erosion),  

Erosi percikan merupakan proses terkelupasnya partikel-partikel tanah 

bagian atas oleh tenaga kinetik air hujan. Besarnya curah hujan, intensitas, dan 

distribusi hujan menentukan kekuatan penyebaran hujan ke permukaan tanah, 

kecepatan aliran permukaan, serta kerusakan erosi yang ditimbulkan. 

2. Erosi lembar (sheet erosion) 

Erosi lembar merupakan erosi yang terjadi saat lapisan permukaan tanah 

di daerah berlereng terkikis oleh air hujan dan aliran permukaan (runoff). Erosi 
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tidak tampak oleh mata, karena secara umum hanya kecil saja terjadi perubahan 

bentuk permukaan tanah. Pengangkutan atau pemindahan terjadi merata pada 

seluruh permukaan tanah. Ketika erosi semakin bertambah, baru terlihat 

adanya lahan yang kering tanpa adanya tumbuh-tumbuhan yang berarti.  

3. Erosi alur (riil erosion) 

Erosi alur adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan 

partikel-partikel tanah oleh aliran air larian yang terkonsentrasi di dalam 

saluran-saluran air. Aliran air menyebabkan pengikisan tanah, lama kelamaan 

membentuk alur-alur dangkal pada permukaan tanah yang arahnya daria tas 

memanjang ke bawah.  

4. Erosi parit (gully erosion) 

Erosi parit merupakan erosi yang mengakibatkan terbentuknya jajaran 

parit yang dalam dan lebar yang dapat mencapai 1 sampai 2,5 m atau lebih dan 

merupakan lanjutan erosi alur. Erosi parit tidak dapat hilang oleh pengolahan 

tanah secara normal. Parit-parit cenderung terbentuk menyerupai huruf U dan 

V, di mana aliran limpasan dengan volume besar terkonsenreasi dan mengalir 

ke bawah lereng terjal pada tanah yang mudah tererosi.  

5. Erosi tebing sungai (streambank erosion) 

Erosi ini merupakan pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan 

penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai.Erosi tipe ini harus ditinjau 

secara terpisah dari tipe-tipe erosi sebelumnya yang diakibatkan oleh air hujan. 

Erosi semacam ini dipengaruhi oleh variabel hidrologi/ hidrolik yang 

memengaruhi sistem sungai.  

Menurut Arsyad (2010), erosi disebabkan oleh interaksi antara faktor 

iklim, topografi, vegetasi, tanah dan manusia terhadap lahan yang dinyatakan 

dalam persamaan : 

E = f (i, r, v, t, m) 

dimana E adalah erosi, i adalah iklim, r adalah topografi, v adalah vegetasi, t 

adalah tanah, dan m adalah manusia. Uraian fakor-faktor penyebab erosi adalah 

sebagai berikut. 
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1. Iklim 

Iklim berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap 

erosi. Pengaruh langsung iklim terhadap erosi adalah melalui tenaga 

kinetik air hujan. Di daerah beriklim tropika basah seperti Indonesia, 

faktor yang memengaruhi erosi adalah air hujan. Besarnya curah hujan, 

intensitas, dan distribusi hujan menentukan kekuatan dispersi hujan 

terhadap tanah, jumlah dan kekuatan aliran permukaan serta tingkat 

kerusakan erosi yang terjadi (Arsyad, 2010). Besarnya curah hujan adalah 

volume air yang jatuh pada suatu areal tertentu. Besarnya curah hujan 

dapat dimaksudkan untuk satu kali hujan atau untuk masa tertentu seperti 

per hari, per bulan, per musim atau per tahun. Menurut Asdak (2010), pada 

hujan yang intensif dan berlangsung dalam waktu pendek, erosi yang 

terjadi biasanya lebih besar daripada hujan dengan intensitas lebih kecil 

dengan waktu berlangsungnya hujan lebih lama.  

 

2. Topografi 

Faktor yang menentukan karakteristik topografi suatu daerah aliran 

sungai adalah kemiringan dan panjang lereng. Kemiringan dan panjang 

lereng merupakan faktor penting yang menentukan besarnya kecepatan 

dan volume air larian yang memengaruhi terjadinya erosi. Selain 

memperbesar jumlah aliran permukaan, semakin curam lereng juga 

memperbesar kecepatan aliran permukaan yang sengan demikian 

memperbesar energi angkut aliran permukaan (Arsyad, 2010). Besar 

kecilnya erosi juga ditentukan oleh kedudukan lereng dimana lereng 

bagian bawah lebih mudah tererosi daripada lereng bagian atas, hal ini 

dikarenakan momentum air larian lebih besar dan kecepatan air larian 

lebih terkonsentrasi ketika mencapai lereng bagian bawah (Asdak, 2010). 

 

3. Vegetasi 

Vegetasi penutup tanah juga berpengaruh terhadap terjadinya erosi. 

Pengaruh vegetasi tersebut antara lain adalah melindungi permukaan tanah 
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dari air hujan, menurunkan kecepatan dan volume air larian, menahan 

partikel tanah pada tempatnya melalui sistem perakaran dan seresah yang 

dihasilkan, serta mempertahankan kemantapan kapasitas tanah dalam 

menyerap air. Vegetasi memengaruhi siklus hidrologi melalui 

pengaruhnya terhadap air hujan yang jatuh dari atmosfer ke permukaan 

bumi, ke tanah dan batuan di bawahnya. Oleh karena itu, vegetasi 

mempengaruhi volume air yang masuk ke sungai dan danau, ke dalam 

tanah dan cadangan air bawah tanah. Bagian vegetasi yang ada di atas 

permukaan tanah, seperti daun dan batang, menyerap energi perusak 

hujan, sehingga mengurangi dampaknya terhadap tanah, sedangkan bagian 

vegetasi yang ada di dalam tanah, yang terdiri atas sistem perakaran, 

meningkatkan kekuatan mekanik tanah (Styczen dan Morgan, 1995 dalam 

Arsyad, 2010).  

Menurut Asdak (2010), telah dikemukakan bahwa yabng lebih 

berperan dalam mneurunkan besarnya erosi adalah tumbuhan bawah 

karena ia merupakan stratum vegetasi terakhir yang akan menentukan 

besar kecilnya erosi. Semakin rendah dan rapat tumbuhan bawah maka 

semakin efektif pengaruh vegetasi dalam melindungi permukaan tanah 

terhadap ancaman erosi karena ia akan menurunkan besarnya tumbukan 

tetesan air hujan ke permukaan tanah.  

 

4. Tanah 

Setiap jenis tanah memiliki kepekaan erosi yang berbeda-beda. 

Kepekaan erosi tanah sendiri merupakan mudah tidaknya tanah tererosi. 

Sifat-sifat tanah yang memengaruhi mudah tidaknya tanah tererosi erosi 

antara lain adalah: 

a. tekstur tanah, yaitu berkaitan dengan ukuran dan porsi partikel-

partikel tanah yang akan membentuk tipe tanah tertentu; 

b. unsur organik tanah, terdiri atas limbah tanaman dan hewan sebagai 

hasil dekomposisi, kumpulan unsur organik di atas permukaan tanah 
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dapat menghambat kecepatan air larian, sehingga menurunkan potensi 

terjadinya erosi; 

c. struktur tanah, merupakan susunan partikel-partikel tanah yang 

membentuk agregat yang memengaruhi kemampuan tanah dalam 

menyerap air tanah; dan 

d. permeabilitas tanah, menunjukkan kemampuan tanah dalam 

meloloskan air. Struktur, tekstur, serta unsur organik ikut berperan 

dalam menentukan permeabilitas tanah.  

 

5. Manusia 

Manusia merupakan faktor pembentuk tanah yang aktif (Sartohadi, 2014). 

Berbagai aktivitas manusia  di atas permukaan tanah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya telah banyak memengaruhi proses 

pembentukan tanah. Aktivitas manusia pada akhirnya yang menentukan 

apakah tanah akan rusak dan tidak produktif atau menjadi produktif dan 

baik dan produktif. 

 

1.5.1.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

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

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 

utama (Asdak, 2010). DAS merupakan suatu kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh 

igir-igir dan pegunungan dimana air hujan yang jatuh diterima oleh sistem dan 

dialirkan melalui outlet tunggal sedangkan Sub DAS merupakan bagian dari suatu 

DAS. Lereng merupakan aspek morfologi penting dalam suatu sistem DAS maupun 

Sub  DAS. Lereng memengaruhi banyak sistem dalam DAS seperti kecepatan run–

off dan overland flow, dan kemampuan DAS dalam menyerap air hujan (Gunawan 

& Sudarmadji, 2006). Lereng juga merupakan aspek yang sangat penting untuk 

dipertimbangkan dalam pengelolaan DAS, terutama dalam proses konversi 

penggunaan dan penutup lahan. Beberapa penggunaan lahan tidak disarankan untuk 

dikembangkan pada lahan dengan lereng terjal karena akan mengakibatkan 
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bencana. Beberapa bencana yang terjadi di DAS seperti erosi, sedimentasi, banjir 

dan longsor juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lereng dari suatu DAS (Hadmoko, 

2008 dan Murti, 2008 ). 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah keseluruhan wilayah daratan dan 

perairan (total land and water areas) yang dibatasi oleh topografi pemisah air 

(water devide), curah hujan yang masuk di dalamnya memberikan sumbangan luah 

(water discharge) pada sungai atau sistem sungai yang ada di dalamnya dan 

selanjutnya sistem sungai ini juga merupakan pengatus (drainage) dari semua aliran 

yang ada di daerah ini dan sistem pengatus tersebut akan berakhir pada suatu 

lepasan tunggal (single outlet) yang bermuara pada satu badan air yang lebih besar 

seperti sungai, danau, atau laut (Martopo, 1985). 

Karakteristik fisik utama dari DAS adalah luas areanya, bentuk, elevasi, 

kemiringan lahan, orientasi, jenis tanah, sistem sungai atau drainase, kapasitas 

tampungan air dan tumbuhan penutup. Efek dari karakteristik fisik DAS ini 

misalnya jenis tanah yang mempengaruhi infiltrasi, tampungan permukaan, dan 

tampungan air tanah. Jenis tanah juga mempengaruhi jenis penggunaan lahan dan 

jenis vegetasi yang dapat tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Perwilayahan 

DAS dibagi menjadi DAS bagian hulu (headwaters), DAS bagian tengah (transfer 

zone) dan DAS bagian hilir (depositional zone). Setiap wilayah memiliki fungsi 

yang berbeda tergantung pada karakteristiknya.  

 

1.5.1.3. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu memperoleh informasi tentang objek, daerah 

atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak 

langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 

2007 dalam Fatmagara, 2013). Penginderaan jauh memiliki beberapa  komponen 

pendukung sumber tenaga, perjalanan energi melalui atmosfer, interaksi antara 

energi dengan kenampakan di muka bumi, sensor dari wahana, serta hasil 

pembentukan data, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih efisien dalam hal 

waktu dan tenaga.  
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Objek di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, 

yaitu tanah, air, dan vegetasi. Ketiga objek tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda – beda, sehingga akan memberikan nilai pantulan tertentu jika direkam 

dengan panjang gelombang tertentu pula. Hal tersebut dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pemilihan citra penginderaan jauh yang akan digunakan dan menjadi 

dasar dalam melakukan interpretasi objek (Saputro, 2013).  

Sistem penginderaan jauh terdiri atas berbagai komponen yang terintegrasi 

dalam satu kesatuan. Komponen penginderaan jauh terdiri dari sumber tenaga, 

obyek, atmosfer, sensor, wahana, pengolahan data, interpretasi dan analisis 

pengguna, seperti pada gambar 1.1 berikut. 

 

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh 

Sumber: http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/04/penginderaan-jauh.html 

 

Data hasil teknik penginderaan jauh berupa citra yang merupakan suatu 

gambaran hasil perekaman objek di permukaan bumi yang diambil dengan 

menggunakan teknik penginderaan jauh. Menurut Sutanto (1986), hal dasar yang 

melandasi penggunaan citra penginderaan jauh adalah sebagai berikut. 

1. Citra merupakan hasil perekaman yang menggambarkan objek, daerah, dan 

gejala yang terdapat di permukaan bumi dengan keadaan aslinya yang terdapat 

di permukaan bumi.  
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2. Citra menggambarkan objek, daerah , dan gejala yang lengkap dan memiliki 

kajian daerah yang luas dan permanen. 

3. Objek yang terdapat pada citra dapat menghasilkan gambaran 3 dimensi 

dengan menggunakan bantuan alat stereoskop. 

4. Hasil penginderaan jauh yang berupa citra dapat menggambarkan suatu 

keadaan atau daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. 

Cracknel (1986 dalam Sutanto, 1986) telah membedakan teknik 

penginderaan jauh menjadi 3 sistem, yaitu sistem pasif yang menggunakan tenaga 

pancaran objek, sistem pasif yang menggunakan pantulan sinar matahari, dan 

sistem aktif yang berupa laser, radar, dan lidar. Sistem pasif menggunakan tenaga 

atau sumber tenaga yang berasal dari matahari sebagai tenaga utama dalam hal 

melakukan perekaman yang memperhatikan besarnya tenaga yang dipancarkan 

oleh matahari dengan memperhatikan konsep pantulan dan hamburan. Sistem pasif 

dalam penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber 

utamanya hanya dapat beroperasi pada siang hari dan memiliki cuaca yang terang 

atau cerah. Pada sistem aktif sumber tenaga atau energi berasal dari sensor yang 

menghasilkan pancaran energi yang berasal dari alat (sensor) itu sendiri, dengan 

cara kerja memancarkan gelombang yang dihasilkan dari alat (sensor) kemudian 

ditangkap kembali oleh alat (sensor) dengan memperhatikan sistem pantulan objek 

yang dipancarkan gelombang. 

Menurut Estes dan Simonett dalam Sutanto (1997), interpretasi citra 

merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut. Di dalam 

interpretasi citra, penafsir citra mengkaji citra dengan berupaya melalui proses 

penalaran untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan meneliti arti pentingnya obyek 

yang tergambar pada citra. Prinsip pengenalan objek pada citra mendasarkan atas 

karakteristik objek yang tergambar pada citra. Karakteristik tersebut dikenal dengan 

menggunakan unsur interoretasi citra antara lain rona atau warna, bentuk, ukuran, 

pola, bayangan, tekstur, tinggi, situs dan asosiasi. 

1. Rona atau warna mengacu pada kecerahan relatif obyek pada citra. Rona 

biasanya dinyatakan dalam derajat keabuan (greyscale), misalnya hitam/sangat 
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gelap, agak gelap, cerah, sangat cerah/putih. Apabila citra yang digunakan itu 

berwarna, maka unsur interpretasi yang digunakan ialah warna (color), 

meskipun penyebutannya masih terkombinasi dengan rona misalnya: merah, 

hijau, biru, coklat kekuningan, biru kehijauan agak gelap dan sebagainya. 

2. Bentuk (shape) sebagai unsur interpretasi mengacu ke bentuk secara umum. 

Konfigurasi, atau garis besar wujud obyek secara individual. Bentuk beberapa 

obyek kadang-kadang begitu berbeda dari yang lain. Sehingga obyek tersebut 

dapat dikenali semata-mata dari unsur bentuknya saja. 

3. Ukuran (size) obyek pada foto atau citra harus dipertimbangkan dalam konteks 

skala yang ada. Penyebutan ukuran juga tidak selalu dapat dilakukan untuk 

semua jenis obyek. 

4. Pola (pattern) terkait dengan susunan keruangan obyek. Pola biasanya terkait 

dengan adanya pengulangan bentuk umum suatu atau sekelompok obyek dalam 

ruang. Istilah-istilah yang biasanya digunakan untuk menyatakan pola biasanya 

teratur, tidak teratur, kurang teratur, namun kadang pula dipakai yang 

ekspresif, misalnya melingkar, memanjang, terputus-putus, kosentris dan 

sebagainya. 

5. Bayangan (shadows) sangat penting bagi penafsir, karena dapat memberikan 

dua macam efek yang berlawanan. Pertama, bayangan mampu menegaskan 

bentuk obyek pada citra. Outline obyek menjadi lebih tajam, begitu pula kesan 

ketinggiannya. Kedua, bayangan justru kurang memberikan pantulan obyek ke 

sensor, sehingga obyek yang di amati tidak jelas. 

6. Tekstur (texture) merupakan ukuran frekuensi perubahan rona pada gambar 

obyek. Tekstur dapat dihasilkan oleh agresasi / pengelompokan satuan 

kenampakan pohon dan bayangannya. 

7. Tinggi (height) dan rendah suatu obyek dapat dilihat melalui bayangan objek 

pada citra dan foto udara. Semakin panjang bayangan makan objek memiliki 

ketinggian yang semakin tinggi begitu juga sebaliknya.  

8. Situs (site) atau letak merupakan penjelasan tentang lokasi obyek relatif 

terhadap obyek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk dikenali. 
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9. Asosiasi (association) merupakan unsur yang memperhatikan keterkaitan 

antara suatu obyek atau fenomena dengan obyek atau fenomena lain, yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengenali obyek yang dikaji. Misalnya pada 

foto udara skala besar dapat terlihat adanya bangunan berukuran lebih besar 

dari rumah. 

 

1.5.1.4. Landsat 8 OLI 

Satelit Landsat 8 OLI merupakan lanjutan dari Landsat TM dan ETM+ yang 

pertama kali diluncurkan pada 11 Februari 2013. Spesifikasi Landsat 8 cenderung 

identik dengan Landsat generasi sebelumnya karena merupakan program lanjutan 

dari Landsat sebelumnya. Landsat 8 terbang dengan ketinggian 705 km dari 

permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km x 183 km. Satelit Landsat 

8 memiliki sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared 

Sensor (TIRS) dengan saluran tambahan yaitu deep coastal/aerosol dan shortwave 

infrared cirrus. Jumlah saluran yang dimiliki menjadi sebanyak 11 saluran (band). 

Di antara kanal-kanal tersebut, 9 saluran (band 1-9) berada pada OLI dan 2 lainnya 

(band 10 dan 11) pada TIRS. Sebagian besar saluran memiliki spesifikasi mirip 

dengan Landsat 7.  

Sensor utama Landsat 8 adalah Operational Land Imager (OLI). OLI 

didesain dengan sistem perekaman sensor push-broom dengan empat teleskop 

cermin, performa signal-to-noise yang lebih baik, dan penyimpanan dalam format 

kuantifikasi 12-bit. Sensor kedua yang dimiliki Landsat 8 adalah Thermal Infrared 

Sensor (TIRS). TIRS berfungsi untuk pencitraan termal dan untuk mendukung 

aplikasi lainnya, seperti pemodelan evapotranspirasi untuk memantau penggunaan 

air pada lahan irigasi. TIRS mengumpulkan data pada dua saluran inframerah 

termal dan didesain untuk beroperasi selama tiga tahun (USGS, 2013).  

Penelitian ini menggunakan saluran 432 yang merupakan komposit warna 

asli citra Landsat 8, karena akan lebih memudahkan dalam membedakan dan 

menginterpretasi objek penutup dan penggunaan lahan pada daerah kajian. Berikut 

adalah tabel 1.3 yang berisi karakteristik satelit Landsat 8 dan tabel 1.4, yaitu 

spesifikasi citra Landsat 8. 
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Tabel 1.3. Perbandingan Saluran Citra Landsat 7 dan 8 

Band Landsat 7  Landsat 8 

  30 m, Coastal aerosol, 0,43 – 0,45 

µm 

Band 1 30 m, Biru, 0,45 – 0,515 µm 30 m, Biru, 0,45 – 0,51 µm 

Band 2 30 m, Hijau, 0,525 – 0,605 µm 30 m, Hijau. 0,53 – 0,59 µm 

Band 3 30 m, Merah, 0,63 – 0,69 µm 30 m. Merah. 0,64 – 0,67 µm 

Band 4 30 m, NIR, 0,775 – 0,900 µm 30 m. NIR. 0,85 – 0,88 µm  

Band 5 30 m, SWIR-1, 1,55 – 1,75 µm 30 m. SWIR-1. 1,57 – 1,65 µm 

Band 7 30 m , SWIR-2, 2,09 – 2,35 µm 30 m. SWIR-2. 2,11 – 2,29 µm 

Band 8 15 m, Pankromatik, 0,52 – 0,90 

µm 

15 m. Pankromatik. 0,50 – 0,68 

µm 

30 m. Cirrus. 1,36 – 1,39 µm 

Band 6 60 m, LWIR, 10,00 – 12,50 µm 100 m. LWIR-1. 10,60 - 11,19 µm 

100 m. LWIR-2. 11,50 – 12,51 µm 

Sumber: NASA. “Landsat Data Continuity Mission Brochure”USGS, 2013 

 

Citra Landsat 8 memiliki lebih banyak band dibandingkan dengan Landsat 

7 ETM+. Maksimal panjang gelombang untuk kedua citra sama.  

 

Tabel 1.4. Spesifikasi Citra Landsat 8 

Band 
Panjang gelombang 

(mikrometer) 
Resolusi 

(meter) 

Band 1 – Pesisir dan Aerosol 0.43 - 0.45 30 

Band 2 – Biru 0.45 - 0.51 30 

Band 3 – Hijau 0.53 - 0.59 30 

Band 4 – Merah 0.64 - 0.67 30 

Band 5 – Inframerah Dekat 

(NIR) 

0.85 - 0.88 30 

Band 6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30 

Band 7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30 

Band 8 – Pankromatik 0.50 - 0.68 15 

Band 9 – Cirrus 1.36 - 1.38 30 
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Band 
Panjang gelombang 

(mikrometer) 
Resolusi 

(meter) 
Band 10 – Inframerah Thermal 

(TIRS) 1 

10.60 - 11.19 100 

Band 11 – Inframerah Thermal 

(TIRS) 2  

11.50 - 12.51 100 

 Sumber: USGS, 2013 

  

Tabel 1.5 berikut ini adalah standar hasil perekaman satelit Landsat. 

Tabel 1.5. Parameter Pemrosesan Produk Data Standar Citra Landsat 8 

Jenis Produk Level 1T (terkoreksi medan) 

Jenis Data 8-bit unsigned integer 

Format Data GeoTIFF 

Ukuran  Piksel Pankromatik = 15m, multispektral = 30m, 

termal = 100m 

Sistem Proyeksi UTM (Polar Stereographic untuk Antartika) 

Datum WGS 1984 

Orientasi North-up (utara-atas peta) 

Resampling Cubic Convolution 

Akurasi OLI = 12 m circular error, 90% confidence 

TIRS = 41 m circular error, 90% confidence 

Sumber: USGS, 2013. 

 

1.5.1.5. Sistem Informasi Geografi  

Informasi geografi adalah informasi yang bersifat geografi atau informasi 

yang memiliki sifat keruangan. Menurut Tomlin (2012), SIG adalah  suatu fasilitas 

untuk pengolahan, penyajian, dan penafsiran fakta-fakta yang berhubungan dengan 

permukaan bumi, sedangkan menurut  Danoedoro (1996), sistem informasi geografi 

adalah suatu sistem pada umumnya berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang 

mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan 

pemetaan dan perencanaan. SIG merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

Lanjutan tabel 1.4. 
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komponen yang tidak dapat berdiri sendiri. Komponen SIG sendiri antara lain 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Perangkat keras (hardware) 

Komputer (komputer tunggal, komputer sistem jaringan dengan server, 

komputer dengan jaringan global internet) dan periperalnya. Perangkat keras 

untuk SIG mepliputi perangkat keras: pemasukan data, pemrosesan data,  dan 

penyajian hasil, serta peyimpanan (storage). 

2. Perangkat Lunak (software)  

Perangkat lunak yang mempunyai fungsi dan fasilitas untuk 

penyimpanan, analisis, dan penayangan informasi geografi. Persyaratan yang 

penting harus dipenuhi software SIG, adalah: merupakan Database 

Management System (DBMS), fasilitas untuk pemasukan dan manipulasi data 

geografis, fasilitas untuk query, analisis, dan visualisasi, Graphical User 

Interface (GUI) yang baik untuk mempermudah akses fasilitas yang ada. 

3. Data  

Data merupakan komponen yang penting dalam SIG. Keakurasian data 

dituntut dalam SIG. Dikenal konsep GIGO (Garbage In Garbage Out). 

4. Sumberdaya Manusia (people)  

Teknologi SIG menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada 

sumberdaya yang mengelola sistem dan mengembangkan untuk aplikasi yang 

sesuai. Pengguna dan pembuat sistem harus saling bekerjasama untuk 

mengembangkan teknologi SIG. 

5. Metode (methods) 

Model dan teknik pemrosesan perlu dibuat untuk berbagai aplikasi SIG. 

6. Jaringan (networks)  

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, saat ini hal yang paling mendasar 

adalah jaringan, dimana dapat terjadi komunikasi dan berbagi informasi digital. SIG 

saat ini sangat bergantung pada internet, memperoleh dan berbagi dataset geografi. 

SIG terdiri dari beberapa sub sistem yang dapat digunakan untuk 

memasukkan data, menyimpan dan mengeluarkan informasi yang diperlukan. 

Secara garis besar komponen tersebut adalah sebagai berikut ini. 
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1. Masukan (Input) data 

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan data dan mengubah data 

dalam bentuk yang dapat diterima dan digunakan dalam SIG. Proses masukan 

data merupakan subsistem yang rumit karena pada subsistem ini perangkat 

merupakan titik tolak semua aktivitas SIG. Subsistem ini harus dapat menjamin 

bahwa data yang dimasukkan sama dengan data yang diterima dan benar. 

2. Pengelolaan Data 

Subsistem pengelolaan data dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan 

menarik kembali dari arsip data dasar. Pengelolaan data sejalan dengan struktur 

data yang digunakan. Perbaikan data dasar dilakukan pada subsistem ini 

dengan cara menambah, mengurangi maupun memperbarui data.  

3. Manipulasi dan analisis 

Subsistem ini berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dan 

digunakan untuk mengubah format data serta mengolah dan menghasilkan 

parameter melalui proses dalam pengolahan data. 

4. Output Data 

Keluaran data berfungsi untuk menayangkan informasi maupun hasil 

analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran data dapat 

berupa grafis seperti peta maupun tabular dan file lain. Melalui data output ini, 

pengguna data dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan. 

 

1.5.1.6. Metode USLE 

Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) merupakan metode prediksi 

erosi model parametrik berdasarkan hubungan antara faktor penentu erosi dengan 

besarnya erosi. Metode persamaan USLE dikembangkan oleh Wischmeir dan 

Smith (1978). Persamaan USLE dikembangkan pertama kali di Amerika Utara, di 

daerah pertanian yang memiliki karakteristik iklim sedang dengan curah hujan 

rendah dan topografi tidak terlalu bergunung. Persamaan USLE tersebut adalah 

sebagai berikut. 

  



19 
 

 

 

A = R x K x LS x C x P 

dimana : 

A =  besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan;  

R =  faktor erosivitas curah hujan dan air larian, juga merupakan angka 

indeks yang menunjukkan besarnya tenaga curah hujan yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi; 

K = faktor erodibilitas tanah, merupakan kehilangan tanah per satuan 

luas. Faktor K yaitu angka yang menunjukkan mudah-tidaknya 

partikel-partikel tanah terkelupas dari agregat tanah oleh gempuran 

air hujan atau air larian; 

LS= faktor panjang dan kemiringan lereng, merupakan perbandingan 

antara besarnya kehilangan tanah untuk kemiringan lereng tertentu;   

C = faktor manajemen tanaman. Menunjukkan keseluruhan pengaruh  

dari vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan 

lahan terhadap besarnya tanah yang hilang; 

P = faktor pengelolaan/konservasi tanah, merupakan perbandingan 

antara besarnya kehilangan tanah pada kondisi usaha konservasi 

tanah ideal (misalnya, teknik penanaman sejajar garis kontur, 

penanaman teras, penanaman dalam larikan) dengan besarnya 

kehilangan tanah pada kondisi penanaman tegak lurus terhadap garis 

kontur.  

 

1.5.1.7. Komponen USLE 

a. Faktor Erosivitas Hujan (R) 

Erosivitas hujan merupakan kemampuan hujan dalam 

mengerosi tanah. Menurut Asdak (2010), erosivitas hujan sebagian 

terjadi karena pengaruh jatuhan butir–butir hujan langsung di atas tanah 

dan sebagian lagi karena aliran air di atas permukaan tanah. Laju dan 

distribusi air hujan memengaruhi energi kinetik air hujan yang mana 
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energi kinetik air hujan ini yang menjadi faktor utama terkelupasnya 

partikel tanah dari agregatnya.  

Proses erosi tanah oleh air meliputi tiga tahap yang terjadi dalam 

keadaan normal di lapangan, yaitu tahap pertama pemecahan bongkah-

bongkah tanah kedalam bentuk butir-butir kecil atau partikel tanah, 

tahap kedua pemindahan atau pengangkutan butir-butir kecil sampai 

sangat halus, dan ketiga pengendapan partikel-partikel tersebut di 

tempat yang lebih rendah atau di dasar sungai atau waduk (Suripi, 2002 

dalam Al Makhi, 2013). Hujan yang jatuh secara langsung 

menyebabkan hancurnya agregat tanah. Air hujan yang mengalir di 

permukaan tanah yang disebut limpasan permukaan memiliki energi 

untuk mengikis dan mengangkut partikel-partikel yang telah 

dihancurkan oleh air hujan dan limpasan tersebut, yang akhirnya akan 

diendapkan ketika limpasan permukaan tidak mampu lagi untuk 

mengangkut partikel-partikel hancuran tersebut.  

 

b. Faktor Erodibilitas Tanah (K) 

Erodibilitas merupakan mudah tidaknya suatu tanah tererosi. 

Menurut Asdak (2010), faktor erodibilitas tanah (K) menunjukkan 

resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi 

partikel-partikel tanah tersebut oleh adanya energi kinetik air hujan.  

Setiap jenis tanah memiliki ketahanan yang berbeda terhadap erosi, 

sehingga air hujan yang jatuh pada tanah dengan jenis yang berbeda 

akan menyebabkan berbedanya pula tingkat erosinya.  

 

c. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

Faktor indeks topografi panjang lereng (L) dan kemiringan 

lereng (S), merupakan pengaruh panjang dan kemiringan lereng 

terhadap terjadinya erosi. Lereng mempengaruhi banyak sistem dalam 

DAS seperti kecepatan runoff dan overland flow, dan kemampuan DAS 

dalam menyerap air hujan (Gunawan & Sudarmadji, 2006). Kondisi 
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lereng juga mempengaruhi bencana yang dapat terjadi pada suatu DAS. 

Bencana yang dapat terjadi di suatu DAS antara lain erosi, sedimentasi, 

banjir dan longsor.Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) ini 

merupakan rasio antara besarnya erosi sebidang tanah dengan panjang 

dan kemiringan lereng tertentu terhadap besarnya erosi tanah. 

 

d. Faktor Pengelolaan Tanaman (C) dan Konservasi Tanah (P) 

Faktor pengelolaan tanaman dan konservasi tanah (CP) 

ditentukan berdasarkan penggunaan lahan yang ada. Pengelolaan 

tanaman merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya 

erosi. Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, 

seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang. Faktor pengelolaan tanaman biasanya 

ditentukan berdasarkan keanekaragaman vegetasi penutup dalan selama 

satu tahun di lapangan. Vegetasi penutup tanah yang baik seperti 

rumput tebal atau pohon yang lebat akan menghilangkan pengaruh 

hujan dan topografi terhadap erosi.  

 

e. Faktor Pengelolaan dan Konservasi Lahan (P) 

Tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat pengaruh aktivitas 

pengelolaan dan konservasi tanah (P) bervariasi, terutama tergantung 

pada kemiringan lereng.  

Faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari 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 (Asdak, 2010). 

Penginderaan jauh dan sistem informasi geografi berperan sebagai 

masukan atau input  data yang lebih efisien untuk pemetaan tingkat bahaya 

erosi di daerah penelitian. Penginderaan jauh menjadi penyedia data berupa 

citra satelit yang digunakan dalam interpretasi penggunaan lahan yang 
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diturunkan menjadi peta pengelolaan tanaman dan konservasi lahan yang 

merupakan parameter penentu erosi. Data penginderaan jauh memberikan 

informasi kondisi fisik daerah penelitian, hal ini akan semakin lengkap 

dengan canggihnya teknologi SIG yang memungkinkan SIG tidak hanya 

digunakan untuk pemetaan saja akan tetapi juga dapat digunakan untuk 

pemodelan spasial, monitoring dan kegiatan spasial lainnya, sehingga 

kegiatan pemetaan bukan lagi menjadi hal sulit melihat perkembangan 

teknologi sistem informasi geografi (SIG). SIG berperan untuk analisis data 

berupa tumpangsusun dan pengekelasan, sehingga dapa diperoleh hasil 

akhir berupa peta erosi daerah penelitian yang dapat digunakan untuk 

monitoring erosi sehigga dapat digunakan untuk menentukan teknik 

konservasi yang tepat guna mengurangi erosi. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tingkat bahaya erosi meliputi 

penelitian oleh Adhika Yudhatama (2012) yang bertujuan untuk mengkaji 

pemanfaatan data PJ dalam penelitian TBE di DAS Bodri serta menghitung dan 

memetakan TBE tahunan rata-rata di sekitar wilayah DAS Bodri. Metode yang 

digunakan adalah metode USLE dengan hasil akhir berupa Peta tingkat bahaya 

erosi yang  diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Sangat ringan sebesar 0,000952 – 

14,82 ton/ha/tahun, ringan sekitar 15,20 – 58,12 ton/ha/tahun dan kelas sedang 

sekitar 62,61 – 107,99 ton/ha/tahun serta tinjauan peranan PJ dan SIG dalam 

penentuan TBE DAS Bodri.  Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian. 

Penelitian oleh Tufaila dkk. (2012) berlokasi di DAS Moramo, Kabupaten 

Konawe Selatan, Kendari. Permasalahan pada DAS Moramo yaitu masih 

dimanfaatkannya lahan dengan kemiringan lereng agak curam sampai dengan 

curam untuk kebun campuran tanpa tindakan konservasi, berubahnya fungsi 

kawasan menjadi peruntukan lain seperti permukiman, lahan pertanian serta kondisi 

penutupan lahan yang buruk yang menyebabkan DAS Moramo rentan terhadap 

ancaman erosi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat bahaya erosi 

dan mengetahui jumlah serta sebaran erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Moramo 
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dengan menggunakan SIG. Hasil akhir berupa peta tingkat bahaya erosi yang 

dikategorikan menjadi lima kelas yaitu sangat ringan seluas 55,85% dari luas 

keseluruhan, ringan seluas 15,74% dari luas keseluruhan, sedang sebesar 6,33% 

dari luas keseluruhan, berat seluas 0,81% dari luas keseluruhan, dan sangat berat 

sebesar 0,30% dari luas keseluruhan. 

Penelitian oleh M. Adi Fatmagara (2013) menggunakan citra PJ 

multitemporal untuk kajian tingkat bahaya erosi di Sub DAS Karang Mumus, 

Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menafsir perubahan penggunaan 

lahan tahun 1997, 2006, 2009 dan tingkat bahaya erosi yang terjadi serta variabel 

yang dominan dalam proses erosi di lokasi penelitian. Metode yang digunakan 

adalah USLE. Hasil akhir perhitungan TBE pada tahun 1997 didominasi TBE 

sedang dengan luas 10.056,72 ha. Tahun 2006 juga didominasi TBE sedang dengan 

luas 9.796,92 ha. Sedangkan tahun 2009 didominasi TBE sangat berat seluas 

13.093,42 ha. Variabel pengelolaan tanaman dan konservasi tanah (CP) merupakan 

variabel dominan yang memengaruhi besar erosi di daerah penelitian. 

Penelitian lainnya oleh Muhammad Arif Priyana (2011) yang berlokasi di 

DAS Ngijo Yogyakarta yang bertujuan untuk menentukan tingkat bahaya erosi dan 

persebarannya di DAS Ngijo serta menentukan arahan konservasi tanah di daerah 

penelitian dengan menggunakan metode USLE. Hasil akhir penelitian ini berupa 

peta tingkat bahaya erosi di DAS Ngijo serta prioritas penanganan konservasi tanah 

di daerah penelitian didasarkan pada hasil analisis tingkat bahaya erosi DAS Ngijo. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang 

digunakan yaitu metode USLE dan hasil akhir yang berupa peta bahaya erosi, 

sedangkan untuk perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan beberapa tujuan 

penelitian. Berikut ini adalah tabel perbandingan penelitian sebelumnya. 
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Tabel 1.6. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

M.Adi 

Fatmagara 

(2013) 

Pemanfaatan Citra PJ 

Multitemporal untuk Kajian 

Tingkat Bahaya Erosi (Kasus 

di Sub DAS Karang Mumus, 

Kalimantan Timur)   

Menafsir perubahan penggunaan 

lahan dan tingkat bahaya erosi 

yang terjadi, serta variabel yang 

dominan dalam proses erosi di Sub 

DAS Karang Mumus secara 

multitemporal. 

Universal Soil Loss 

Equation (USLE) 

Uji interpretasi lahan yang dilakukan untuk tahun 1997 

adalah 80%, tahun 2006 adalah 85% dan tahun 2009 

adalah 77,5%. Uji interpretasi kemiringan lereng berkisar 

72,5%. Tingkat bahaya erosi menggunakan metode USLE 

pada tahun 1997 didominasi TBE sedang dengan luas 

10056,72 Ha. Tahun 2006 juga didominasi TBE sedang 

dengan luas 8796,92 Ha dan tahun 2009 didominasi TBE 

sangat berat dengan luas sebesar 13093,42 Ha. Variabel 

yang dominan memengaruhi besar erosi di daerah kajian 

adalah pengelolaan tanaman dan konsevasi lahan (CP). 

M. Tufaila, dkk 

(2012) 

Analisis Spasial Tingkat 

Bahaya Erosi di Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Moramo dengan 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) 

Mengidentifikasi tingkat bahaya 

erosi dan mengetahui jumlah serta 

sebaran erosi di Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Moramo dengan 

menggunakan SIG 

Universal Soil Loss 

Equation (USLE) 

Peta tingkat bahaya erosi yang dikategorikan menjadi lima 

kelas yaitu sangat ringan seluas 55,85% dari luas 

keseluruhan, ringan seluas 15,74% dari luas keseluruhan, 

sedang sebesar 6,33% dari luas keseluruhan, berat seluas 

0,81% dari luas keseluruhan, dan sangat berat sebesar 

0,30% dari luas keseluruhan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Adhika 

Yudhatama 

(2013) 

Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi 

Geogafi untuk Menentukan 

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

DAS Bodri 

1. Mengkaji pemanfaatan data PJ 

dalam penelitian TBE di DAS 

Bodri 

2. Menghitung dan memetakan 

TBE tahunan rata-rata di sekitar 

wilayah DAS Bodri 

Universal Soil Loss 

Equation (USLE) 

1. Peta tingkat bahaya erosi yang  diklasifikasikan 

menjadi 3 kelas. Sangat ringan sebesar 0.000952 – 

14.82 ton/ha/tahun, ringan sekitar 15.20 – 58.12 

ton/ha/tahun dan kelas sedang sekitar 62.61 – 107.99 

ton/ha/tahun. 

2. Tinjauan peranan PJ dan SIG dalam penentuan TBE 

DAS Bodri 

Muhammad 

Arif Priyana 

(2011) 

Tingkat Bahaya Erosi Tanah 

di Daerah Aliran Sungai Ngijo 

Provinsi DIY 

1. Menentukan tingkat bahaya 

erosi dan persebarannya di daerah 

penelitian 

2.  Menentukan arahan konservasi 

tanah di daerah penelitian 

Universal Soil Loss 

Equation (USLE) 

1. Peta TBE daerah DAS Ngijo 

2. Prioritas penanganan konservasi tanah di daerah 

penelitian didasarkan pada hasil analisis tingkat 

bahaya erosi DAS Ngijo 
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1.6  Kerangka Penelitian 

Erosi dapat ditimbulkan oleh faktor fisik dan faktor manusia. Faktor fisik 

yang dapat menyebabkan erosi antara lain adalah iklim berupa curah hujan, 

kemiringan lereng, jenis tanah dan vegetasi penutup tanah. Faktor manusai yang 

dapat menyebabkan erosi adalah pertambahan jumlah penduduk. pertambahan 

jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan permukiman meningkat, 

sehingga terjadi alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan lahan dapat menyebabkan permasalahan terkait degradasi lahan yaitu 

erosi.  Gambar 1.2 berikut adalah kerangka pemikiran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Analisis 

Permasalahan terkait degradasi lahan 

(erosi) 

Data Penginderaan Jauh  

a. SRTM (LS) 

b. Landsat 8 (C&P) 

Analisis Sistem Informasi 

Geografi (overlay) 

Analisis Statistika 

Faktor dominan terhadap erosi 

Sebaran Bahaya Erosi Sub DAS Samin 

Erosi di Sub DAS Samin 

Faktor Fisik: 

1. Iklim (curah hujan) 

2. Topografi 

 Kemiringan lereng 

3. Tanah 

 Jenis tanah, tekstur, struktur, 

permeabilitas, bahan organik 

4. Vegetasi penutup tanah 

Faktor penyebab erosi di Sub DAS Samin 

Pertambahan penduduk 

Faktor Manusia: 

Aktivitas manusa 

 Penggunaan lahan 

 Alih fungsi lahan 

 Pemanfaatan sumberdaya yang 

berlebihan tanpa memperhatikan 

kemampuas lahan 

Parameter Erosi 

Data Sekunder  

a. Peta Jenis Tanah (K) 

b. Data curah Hujan (R) 
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1.8  Batasan Operasional 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut. 

1. Daerah Aliran Sungai  

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

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung 

dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut 

melalui sungai utama (Asdak, 2010). 

  

2. Erosi  

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian dari 

tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami (Arsyad, 2010). 

  

3. Penggunaan lahan  

Penggunaan lahan adalah segala bentuk campur tangan manusia, baik 

secara menetap maupun berpindah-pindah, terhadap suatu sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan, dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan baik secara material maupun spiritual, ataupun kedua-

duanya. (Harini, 2005 dalam Guntara, 2013).  

 

4. Penginderaan jauh  

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

objek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 2008). 

 

5. Satuan lahan  

Satuan lahan adalah suatu wilayah lahan yang mempunyai karakteristik 

dan kualitas lahan tertentu yang dapat dibatasi di peta (FAO, 1976 dalam 

Sitanala Arsyad, 1989).  
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6. Sistem informasi geografi  

Sistem informasi geografi adalah suatu sistem pada umumnya berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis 

dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan 

untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan 

(Danoedoro, 1996). 

  

7. Metode USLE  

Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) merupakan metode 

prediksi erosi model parametrik berdasarkan hubungan antara faktor 

penentu erosi dengan besarnya erosi (Asdak,2010). 
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