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ANALISIS BAHAYA EROSI PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE 

USLE DENGAN PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SIG  DI 

SUB DAS SAMIN, KABUPATEN KARANGANYAR DAN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Sub DAS Samin terletak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah, yang memiliki topografi datar hingga 

bergunung dengan kemiringan lereng yang bervariasi dan curah hujan 

tahunan hingga 3.879,95 mm/tahun yang memungkinkan terjadinya 

bahaya erosi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

memetakan sebaran erosi di Sub DAS Samin berdasarkan USLE 

menggunakan data penginderaan jauh berupa citra Landsat 8 OLI dan 

analisis SIG, serta menganalisis faktor yang dominan terhadap bahaya 

erosi tanah di Sub DAS Samin menggunakan analisis statistik. Metode 

USLE menggunakan lima parameter, yaitu indeks panjang dan 

kemiringan lereng (LS) diperoleh dari peta kemiringan lereng, indeks 

erosivitas hujan (R) diperoleh dari perhitungan erosivitas hujan, 

pengelolaan  tanaman (C) dan indeks konservasi lahan (P) yang 

diperoleh dari interpretasi citra dan survei lapangan, serta  indeks 

erodibilitas tanah (K) yang diperoleh dari peta jenis tanah. Pengolahan 

data dan analisis overlay parameter erosi dan perhitungan erosi 

menggunakan metode USLE dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir 

berupa besar erosi yang dikategorikan menjadi lima kelas yaitu sangat 

ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bahaya erosi di Sub DAS Samin terdiri dari lima 

kelas, yaitu sangat ringan seluas 20.427,84 ha (59,81%), ringan seluas 

7.700,06 ha (22,55%), sedang seluas 3.546,56 ha (10,38%), berat seluas 

1.738,42 ha (5,09%), dan sangat berat seluas 737,37 ha (2,16%). 

Kecamatan yang memiliki tingkat bahaya erosi sedang hingga sangat 

berat adalah Polokarto, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih dan 

Tawangmangu. Berdasarkan hasil analisis statistik, faktor yang dominan 

memengaruhi erosi adalah pengelolaan tanaman (C) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 882,892 dan tingkat signifikansi < 0,05 yang 

berarti bahwa variabel pengelolaan tanaman memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap besar erosi di Sub DAS Samin. Pemetaan tingkat bahaya 

erosi ini akan sangat membantu dalam menentukan tindakan 

pengelolaan dan konservasi lahan yang baik dan sesuai di daerah 

penelitian. 

 

Kata Kunci: erosi, bahaya erosi, USLE, DAS, Samin 
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Abstract 

 

Samin Sub-Watershed Area is located in Karanganyar District and 

Sukoharjo District Central Java, that has flat until montainous 

topography with various slope and annual rainfall up to 3879,95 

mm/year which possible causes erosion. This research was aimed to 

analyze and mapping the soil erosion at Samin Sub-Watershed Area 

based on  the Universal Soil Loss Equation (USLE) formula, using 

remote sensing imagery data, Landsat 8 and by applying Geographical 

Information System (GIS) analysis, also to analyze dominant factor of 

the soil erosion at Samin Sub-Watershed Area using stastistic analysis. 

USLE method were uses five parameters, those were length and slope 

index from slope maps,  rainfall erosivity index from the calculation of 

erosivity index value, crop management index and land conservation 

index from image interpretation and field checks, and soil erodibility 

index from soil maps. An overlay process was done to obtain the final 

result, the erosion potential rate maps which categorized in five classes: 

very light, light, medium, heavy, and very heavy. The results showed that 

the erosion potential rate at Samin sub-watershed area consist five 

classes, those are very light 20.427,84 hectares wide (59,81%), light 

7.700,06 hectares wide (22,55%), moderate 3.546,56 hectares wide 

(10,38%), heavy 1.738,42 hectares wide (5,09%), and very heavy 737,37 

hectares wide (2,16%). Polokarto, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, 

Matesih and Tawangmangu Sub-district were sub-district which has 

medium to very heavy erosion potential rate. Based on statistics 

analysis, the dominant factor that affect erosion is variable of crop 

management with regression coefficient value of 882,892 and 

significance level less than 0,05 which means that variable of crop 

management  has a strong influence on the magnitude of erosion at 

Samin Sub-Watershed Area. Erosion potential rate mapping will be very 

helpful in determining good and appropirate land management and 

conservation in the study area. 

 

Keywords: erosion, erosion hazard, USLE, watershed, Samin
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1. PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang 

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. 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 di Kabupaten 

Sukoharjo mencapai 70,35 ha. Kondisi yang memengaruhi pengurangan luas hutan 

ini salah satunya adalah pertambahan jumlah penduduk. 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 semakin intensif dan berlebihan 

akan mengakibatkan kerusakan pada DAS itu sendiri. 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. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 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 
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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 sehingga dapat 

dihasilkan data sebaran bahaya erosi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengelolaan DAS untuk mengurangi erosi. 

 

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. 

 

1.4.Telaah Pustaka 

1.4.1. Erosi dan Faktor yang Berpengaruh 

Erosi merupakan pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari suatu 

tempat ke tempat lain oleh media alami (Arsyad, 2010). Erosi menyebabkan lapisan 

atas tanah hilang, yang mana lapisan atas tanah tersebut subur dan baik untuk 

tanaman serta menyebabkan menurunnya 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 
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percepatan laju erosi. Proses erosi terdisi atas tiga bagian yang berurutan: 

pengelupasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan 

(sedimentation) (Asdak, 2010).  

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

topografi, vegetasi, tanah dan manusia. 

 

1.4.2. 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. 

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. 

 

1.4.3. 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, dalam Asdak, 2010). 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. 

  

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  

K = faktor erodibilitas tanah. Merupakan kehilangan tanah per satuan luas.  
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LS= faktor panjang dan kemiringan lereng.  

C = faktor manajemen tanaman. 

P = faktor pengelolaan/konservasi tanah. 

 

1.4.4. 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). 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. 

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

suatu kegiatan mengkaji foto udara dan atau citra satelit untuk mengidentifikasi 

obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut. Didalam 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. 

 

1.4.5. 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. SIG merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

yang tidak dapat berdiri sendiri. Komponen SIG sendiri antara lain adalah perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software), data, sumberdaya manusia, metode 

dan jaringan (network). SIG terdiri dari beberapa sub sistem yang dapat digunakan 

untuk memasukkan data, menyimpan dan mengeluarkan informasi yang diperlukan. 
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Secara garis besar komponen tersebut adalah masukan atau input data, pengelolaan 

data, manipulasi dan analisis, serta output data.  

 

2. METODE  

2.1. Populasi/Obyek Penelitian  

Objek penelitian adalah Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Samin yang terletak di 

sebagian Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo serta faktor-faktor yang 

memengaruhi erosi pada DAS tersebut.  

 

2.2.Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah purposive random sampling. Data yang 

diambil antara lain adalah koordinat lapangan, jenis penggunaan lahan di lapangan, 

survei manajemen tanaman serta pola penanaman di tiap titik sampel. 

 

2.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  primer diperoleh dari data citra berupa citra Landsat 

8 OLI Perekaman Agustus 2016 di unduh secara langsung dari portal 

earthexplore.usgs dengan path 119 dan row 065 untuk updating dan validasi peta 

penggunaan lahan. Penyadapan data citra satelit Landsat 8 OLI berupa interpretasi 

penggunaan lahan. Interpretasi citra satelit dan klasifikasi penggunaan lahan 

dilakukan secara visual berdasarkan unsur-unsur interpretasi, yaitu rona/warna, 

bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, tinggi, situs, dan asosiasi. Penarikan batas 

dilakukan dengan digitasi on screen  menggunakan perangkat lunak ArcMap. 

Klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan klasifikasi SNI (2010), sedangkan data 

sekunder dalam hal ini penulis menggunakan data dari instansi BPDAS Solo. 

 

2.4.Teknik Pengolahan Data 

2.4.1. Pembuatan Peta Lereng  

Peta lereng dibuat menggunakan citra SRTM 90m daerah penelitian dengan 

menggunakan perangkat lunak ArcMap 10.2. Lereng diklasifikasikan menjadi 5 
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kelas menurut Departemen Kehutanan yaitu datar (0-8%), landai (>8-15%), agak 

curam (>15-25%), curam (>25-40%), dan sangat curam (>40%).  

 

 

2.4.2. Penyadapan Data Penggunaan Lahan  

Pembuatan peta penggunaan lahan Sub DAS Samin digunakan sebagai salah satu 

dasar pembuatan peta satuan lahan dan nantinya akan diturunkan menjadi peta 

pengelolaan tanaman (C) dan peta konservasi lahan (P). Penyadapan data citra satelit 

Landsat 8 OLI yaitu interpretasi visual penggunaan lahan dengan cara digitasi on 

screen  menggunakan pernagkat lunak ArcMap 10.2. Penggunaan lahan 

diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi SNI (2010). 

 

2.4.3. Interpolasi Data Curah Hujan 

Interpolasi dilakukan menggunakan data curah hujan Kabupaten Karanganyar 

dan Sukoharjo tahun 2016 yang diperoleh dari BPDAS Solo. Interpolasi dilakukan 

dengan metode IDW (Inverse Distance Weighted). Metode IDW merupakan metode 

interpolasi yang memperhitungkan jarak sebagai bobot. Asumsi dari metode ini 

adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang 

lebih jauh. 

 

2.4.4. Updating Peta Penggunaan Lahan 

Pembaruan atau updating peta penggunaan lahan Sub DAS Samin hasil 

interpretasi visual dengan menggunakan hasil survei lapangan. Klasifikasi 

penggunaan lahan menggunakan klasifikasi menurut SNI (2010). Hasil updating 

penggunaan lahan terdapat penggunaan lahan berupa hutan lahan kering primer, 

hutan lahan kering sekunder, permukiman, sawah, tanaman campuran, perkebunan, 

ladang, lahan terbuka, dan semak belukar. 

 

2.4.5. Uji Akurasi Penggunaan Lahan 

Uji akurasi dilakukan terhadap hasil pemetaan yang diperoleh dari interpretasi 

penggunaan lahan dengan data hasil survei lapangan. Akurasi ditentukan 
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berdasarkan sejumlah titik pengukuran di lapangan dan digambarkan dalam bentuk 

matriks kesalahan (confussion matrix). Matriks kesalahan adalah susunan persegi 

empat dari baris dan kolom dimana setiap baris dan kolom menunjukkan kategori 

habitat dalam klasifikasi (Sutanto, 1986). 

 

2.4.6. Perhitungan Nilai Erosivitas Hujan 

Data curah hujan yang digunakan dalam perhitungan nilai erosivitas adalah data 

curah hujan tahunan. Data curah hujan tahunan yang sudah di ekstrapolasi menjadi 

peta curah hujan kemudian dilakukan perhitungan nilai erosivitas hujan. Nilai indeks 

erosivitas hujan pada penelitian ini ditentukan menggunakan metode matematis 

yang dikemukaan oleh Lenvain (1975) dalam Bols (1978) berdasarkan besarnya 

hujan tahunan. Rumus yang digunakan adalah berikut ini. 

EI30 = 2,34 R1,98  

dimana: 

EI30 = indeks erosi 

R = curah hujan rata-rata tahunan (cm) 

 

2.4.7. Penilaian Erodibilitas Tanah 

Faktor erodibilitas tanah (K) menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap 

pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh adanya energi 

kinetik air hujan. Besarnya erodibilitas tanah dapat ditentukan dengan menggunakan 

nilai erodibilitas menurut jenis tanah oleh Asdak (2010).    

 

2.4.8. Penilaian Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng 

Faktor LS merupakan gabungan antara pengaruh panjang lereng dengan 

kemiringan lereng. Penilaian LS ditentukan sesuai dengan kelas kemiringan lereng. 

Semakin curam lereng, maka nilai LS semakin besar. LS dikelaskan menjadi 5 kelas 

sesuai kemiringan lereng. 
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2.4.9. Penilaian Faktor Pengelolaan Tanaman (C)  

Pengelolaan tanaman merupakan nisbah antara besarnya erosi dari suatu areal 

dengan vegetasi dan pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah 

yang identik dan tanpa tanaman (Fatmaraga, 2013). Nilai indeks C ini berkisar antara 

0 sampai 1 dimana semakin tinggi nilainya maka mengindikasikan semakin sedikit 

tutupan lahan atau semakin banyak lahan terbuka, sebaliknya semakin banyak 

tutupan lahannya maka erosi yang terjadi menjadi lebih kecil (Erencin, 2000, dalam 

Fatmaraga, 2013). Nilai C ditentukan berdasar indeks pengelolaan tanaman menurut 

Arsyad (2010). 

 

2.4.10. Penilaian Faktor Konservasi Lahan (P) 

Indeks konservasi lahan (P) merupakan nisbah antara besarnya erosi dari tanah 

yang diberi tindakan konservasi tertentu seperti penanaman dalam strip, pengolahan 

menurut guludan dan teras, pengolahan tanah menurut kontur terhadap besarnya 

erosi dari tanah yang diolah searah lereng. Nilai P ditentukan berdasarkan nilai 

indeks konservasi lahan menurut Asdak (2010). 

  

2.5.Metode Analisis Data 

2.5.1. Pembuatan Peta Bahaya Erosi 

Pembuatan peta bahaya erosi dilakukan dengan overlay atau tumpangsusun 

parameter penentu bahaya erosi yang sudah dilakukan penilaian. Nilai erosi 

diperoleh dari perkalian kelima parameter penentu erosi, yang nantinya akan 

diperoleh hasil berupa besar erosi.  Besar erosi diklasifikasikan, sehingga akan 

menjadi peta bahaya erosi. Klasifikasi bahaya erosi menggunakan tabel kelas bahaya 

erosi berikut. 

 

 

 

 



 

11 

 

Tabel 1. Kelas Bahaya Erosi 

Besaran Kriteria 

< 15 ton/ha/th Sangat Ringan 

15 – 60 ton/ha/ th Ringan 

60-180 ton/ha/th Sedang 

180-480 ton/ha/th Berat 

>480 ton/ha/th Sangat Berat 

Sumber: departemen kehutanan, 1998 dalam Yudhatama, 2013 

 

2.5.2. Analisis Statistik 

Analisis statistik dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis 

regresi berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang pengukuran pengaruh antar variabelnya melibatkan 

lebih dari satu variabel bebas (Sunyoto, 2009). Analisis regresi merupakan alat 

analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor erosi dominan di daerah penelitian. 

Variabel terikat dalam analisis ini adalah besar erosi, sedangkan variabel bebas 

dalam analisis ini adalah faktor erosi dalam metode USLE, yaitu erosivitas, 

erodibilitas, kemiringan lereng, faktor pengelolaan tanaman dan konservasi lahan. 

Setiap faktor memiliki nilai indeks yang berpengaruh terhadap besar erosi, sehingga 

dapat diketahui faktor apa yang dominan memengaruhi besar erosi di daerah 

penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Faktor Erosivitas (R) 

Erosivitas hujan merupakan kemampuan energi kinetik hujan dalam 

menimbulkan erosi. Nilai erosivitas dihitung menurut rumus Lenvain dengan 

menggunakan data curah hujan tahunan. Data curah hujan diperoleh dari Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo. Data curah hujan dilakukan 

interpolasi isohyet menggunakan metode IDW. Kemudian dilakukan perhitungan 

nilai erosivitas. Nilai erosivitas hujan di Sub DAS Samin diklasifikasikan menjadi 4 
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kelas. Nilai erosivitas terkecil adalah  1.296,719 dengan luas terkecil yaitu 1.976,033 

ha (5,79%). Daerah dengan nilai erosivitas terkecil ada di Kecamatan Jumantono, 

Jumapolo dan Jatiyoso. Nilai erosivitas terbesar adalah 3.088,551 dengan luas 

4.670,724 ha (13,68%) yang tersebar di Kecamatan  Mojolaban dan Grogol. Wilayah 

terluas di Sub DAS Samin berdasarkan nilai erosivitas adalah 19.623,804 ha 

(57,46%) dari luas keseluruhan dengan nilai erosivitas sebesar 1.705,349. Berikut 

adalah tabel luas dan persentase luas tiap nilai erosivitas di Sub DAS Samin. 

 

3.2. Faktor Erodibilitas (K) 

Penilaian faktor erodibilitas tanah menggunakan peta jenis tanah yang diperoleh 

dari Balai Pengelolaan DAS Solo, sehingga untuk penilaiannya mengacu pada tabel 

indeks erodibilitas tanah, tidak menggunakan persamaan ataupun nomograph.  

Jenis tanah yang terdapat di Sub DAS Samin antara lain adalah aluvial, grumosol, 

latosol, regosol, serta kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan & litosol. 

Tiap jenis tanah memiliki nilai kepekaan terhadap erosi atau nilai erodibilitas yang 

berbeda-beda. Jenis tanah yang memiliki nilai erodibilitas terendah adalah kompleks 

andosol coklat, andosol coklat kekuningan & litosol dengan nilai K sebesar 0,03 

dengan luasan paling kecil yaitu 60,27 ha atau 0,18% dari luas keseluruhan. Jenis 

tanah latosol memiliki nilai erodibilitas tertinggi yaitu sebesar 0,31 dan memiliki 

luasan terbesar yaitu 22.410,11 ha atau 65,62% dari total luas keseluruhan. Nilai 

erodibilitas tanah di Sub DAS Samin berkisar antara 0,03 sampai dengan 0,31. Nilai 

ini masih tergolong rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sub DAS Samin 

memiliki nilai kepekaan tanah terhadap erosi rendah.   

 

3.3. Faktor Panjang Kemiringan Lereng (LS) 

Faktor panjang dan kemiringan lereng diperoleh dari peta lereng yang dibuat 

menggunakan data SRTM resolusi 90 meter. Kelas kemiringan lereng Sub DAS 

Samin dibagi menjadi lima kelas, yaitu datar (0-8%), landai (>8-15%), agak curam 

(>15-25%), curam (>25-40%) dan sangat curam (>40%). Nilai panjang dan 

kemiringan lereng (LS) diperoleh dari tabel besaran nilai LS berdasarkan kemiringan 

lereng. 
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Besar kemiringan lereng memiliki pengaruh terhadap erosi. Semakin curam 

lereng maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya erosi. Namun lereng yang 

curam belum tentu menyebabkan erosi yang berat karena jenis vegetasi dan teknik 

pengelolaan yang ada juga memengaruhi laju erosi yang terjadi, baik dapat 

mengurangi ataupun justru menambah laju erosi.Sub DAS Samin didominasi oleh 

kemiringan lereng kelas I (0-8%) dengan nilai LS sebesar 0,40 dengan luas 

24.463,38 ha atau 71,63% dari total luas keseluruhan, sedangkan kemiringan lereng 

>40% dengan nilai LS 9,50 memiliki luasan terkecil yaitu 516,878 ha atau 1,51% 

dari luas keseluruhan DAS Samin. 

 

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

Penggunaan lahan hutan dengan jenis tanaman hutan seresah banyak memiliki 

nilai C 0,001 dan teknik konservasi tanah berupa tanaman dalam kontur >20% yang 

memiliki nilai P 0,9. Sedangkan indeks CP merupakan perkalian antara C dan P, 

yaitu  0,0009. Penggunaan lahan sawah memiliki vegetasi berupa padi dengan nilai 

C 0,01. Teknik konservasi tanah teras tradisional memiliki nilai P 0,01, sehingga 

nilai indeks CP nya 0,0001. Padi sawah dengan teknik konservasi kontur kemiringan 

0-8% dengan nilai P sebesar 0,5 memiliki indeks CP sebesar 0,005. 

Penggunaan lahan berupa ladang terdiri dari beberapa jenis tanaman yaitu jagung, 

ubikayu-kacang, ubi jalar, bunga kol, wortel, tomat dan sawi. Jagung memiliki nilai 

C sebesar 0,7; wortel, tomat dan sawi memiliki nilai C sebesar 0,29. Teknik 

konservasi lahannya adalah kontur kemiringan 9-20% dengan nilai P 0,75. Nilai CP 

untuk jagung sebesar 0,525 dan nilai CP untuk wortel + tomat + sawi adalah 0,2175. 

Tanaman ubikayu + kacang memiliki nilai C sebesar 0,195. Teknik konservasi 

lahannya adalah teras gulud ketela pohon yang memiliki nilai P 0,06. Nilai indeks 

CP untuk ubikayu + kacang adalah 0,146. Tanaman ubi jalan + bunga kol memiliki 

nilai C sebesar 0,4 dan nilai P sebesar 0,1 yang berupa teras gulud, sehingga nilai 

indeks CP untuk ubi jalar + bunga kol adalah 0,04.  

Penggunaan lahan perkebunan terdiri dari beberapa jenis tanaman vegetasi, yaitu 

karet dengan nilai C 0,6; tebu dengan nilai C 0,2 dan sengon dengan nilai C 0,012. 

Teknik konservasi lahan untuk karet dan tebu adalah tanaman dalam kontur 
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kemiringan 0-8% yang memiliki nilai P 0,5 sedangkan konservasi lahan untuk 

sengon adalah tanaman dalam kontur kemiringan 9-20% dengan nilai P sebesar 0,75. 

Nilai CP untuk tanaman karet adalah 0,3; tanaman tebu adalah 0,1 dan tanaman 

sengon 0,009. Tanaman campuran merupakan lahan yang ditanami berbagai jenis 

vegetasi yang berbeda. Tanaman campuran memiliki nilai C sebesar 0,2 dengan 

teknik konservasi lahan berupa tanaman dalam kontur kemiringan 0-8% yang 

memiliki nilai P sebesar 0,5 dan tanaman dalam kontur kemiringan 9-20% dengan 

nilai P sebesar 0,75. Nilai CP untuk tanaman campuran adalah 0,1 dan 0,15. 

Permukiman memiliki nilai C sebesar 0,0001 dan lahan terbuka memiliki nilai C 

sebesar 0,95. Kedua jenis penggunaan lahan ini tidak terdapat tindakan konservasi, 

sehingga memiliki nilai P sebesar 1,0. Indeks CP untuk permukiman adalah 0,0001 

sedangkan untuk lahan terbuka adalah 0,95. 

 

3.5. Bahaya Erosi  

Pembuatan peta erosi menggunakan peta tematik yang merupakan faktor-faktor 

pendorong terjadinya erosi seperti peta erosivitas hujan, peta erodibilitas tanah, peta 

lereng, dan peta penggunaan lahan. Peran SIG dalam pembuatan peta erosi ini adalah 

pada proses overlay yaitu dengan menggabungkan setiap faktor erosi menjadi suatu 

data baru dengan atribut yang lebih lengkap. Dari hasil overlay akan diperoleh tabel 

atribut yang memiliki field nilai R, K, LS, C dan P yang kemudian dilakukan 

perhitungan erosi dengan mengkalikan parameter-parameter erosi tersebut. Dari 

hasil perhitungan ini dilakukan pengeklasan bahaya erosi yang terdiri dai 5 kelas 

yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 2. Luas dan Persentase Luas Kelas Bahaya Erosi 

Besar Erosi 

(ton/ha/tahun) 

Kelas Luas (ha) Luas 

(%) 

< 15 Sangat Ringan 20.427,84 59,81 

15 - 60 Ringan 7.700,06 22,55 

60 - 180 Sedang 3.546,56 10,38 

180 - 480 Berat 1.738,42 5,09 

>480 Sangat Berat 737,37 2,16 

Total 34.153,27 100,00 

 Sumber: analisis data, 2017 

 

Kelas bahaya erosi di Sub DAS Samin terdiri dari 5 kelas yaitu sangat ringan, 

ringan, sedang, berat dan sangat berat. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah tanah 

yang hilang akibat erosi berkisar  antara 0,00674 ton/ha/tahun – 3274,48258 

ton/ha/tahun. Kelas erosi sangat ringan memiliki luasan terbesar yaitu 20.427,84 ha 

(59,81%), kelas erosi ringan seluas 7.700,06 Ha (22,55%), kelas erosi sedang seluas 

3.546,56 Ha (10,38%), kelas erosi berat seluas 1.738,42 ha (5,09%) dan kelas erosi 

sangat berat memiliki luasan terkecil yaitu 737,37 ha (2,16%).  Penggunaan lahan 

ladang, tanaman campuran dan perkebunan memiliki nilai erosi yang besar, 

sedangkan penggunaan lahan sawah, permukiman dan hutan memiliki nilai erosi 

kecil, hal ini dikarenakan penggunaan lahan sawah berada pada lereng yang datar 

dengan konservasi lahan yang baik dan banyak terdapat seresah yang dapat menahan 

aliran air dan memperkecil terjadinya erosi, sedangkan penggunaan lahan hutan juga 

disertai seresah yang cukup banyak yang mampu memperkecil erosi. 

Erosi pada penggunaan lahan yang sama tidak selalu memiliki besar yang sama. 

Hal ini dikarenakan erosi juga dipengaruhi oleh teknik konservasi lahannya. Teknik 

konservasi yang baik dan benar sesuai penggunaan dan keadaan lahannya akan 

memperkecil terjadinya erosi. Faktor LS dapat ditoleransi dengan teknik konservasi 

lahan yang baik seperti pembuatan teras. Hal ini dapat menahan laju air hujan yang 

jatuh ke permukaan tanah, sehingga air akan terserap masuk ke dalam tanah melalui 

teras tersebut. Penanaman vegetasi seperti pohon-pohon hutan berkayu dengan 
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seresah banyak juga dapat menahan laju air, sehingga dapat memperkecil erosi. 

Faktor jenis tanah merupakan salah satu faktor yang tidak banyak berubah.  

Daerah dengan nilai erosi yang cukup besar adalah Kecamatan Jatiyoso, 

Tawangmangu, Polokarto dan Jumapolo. Kecamatan Sukoharjo, Grogol, 

Mojolaban, Bendosari, dan daerah hutan di Tawangmangu memiliki nilai erosi yang 

termasuk rendah yang dikarenakan penggunaan lahan yang baik seperti sawah 

dengan teknik konservasi baik berupa teras, dan permukiman dan hutan dengan 

seresah yang cukup banyak yang mampu menahan laju aliran air permukaan, 

sehingga mampu mengurangi jumlah  partikel tanah yang terangkut bersama air 

permukaan dan mengurangi bahaya erosi. 

 

3.6.Faktor yang Dominan terhadap Erosi di Sub DAS Samin 

Faktor – faktor yang memengaruhi laju erosi antara lain adalah erosivitas hujan, 

erodibilitas tanah, panjang kemiringan lereng, pengelolaan tanaman dan teknik 

konservasi lahan. Setiap faktor memiliki pengaruh yang berbeda – beda terhadap 

terjadinya erosi. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang dominan memengaruhi erosi 

di daerah penelitian. Variabel terikat dalam analisis ini adalah besar erosi, sedangkan 

variabel bebas dalam analisis ini adalah faktor erosivitas, erodibilitas, kemiringan 

lereng, pengelolaan tanaman dan konservasi lahan. 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, variabel bebas yang dominan dalam 

terjadinya erosi di Sub DAS Samin adalah pengelolaan tanaman. Hal ini terlihat nilai 

regresi (B) untuk variabel pengelolaan tanaman adalah 882,892. Hal ini berarti 

semakin tinggi nilai pengelolaan tanamannya, maka nilai laju erosi juga akan 

bertambah. Nilai signifikansi faktor pengelolaan tanaman adalah  

Pengaruh faktor erosivitas hujan terhadap besar erosi berdasarkan hasil analisis 

regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,063. Pengaruh faktor erosivitas 

hujan dengan besar erosi diperoleh pengaruh positif, yang berarti kenaikan  nilai 

erosivitas hujan akan diikuti oleh kenaikan erosi, begitu pula sebaliknya.  

Pengaruh faktor erodibilitas tanah dengan besar erosi berdasarkan hasil analisis 

diperoleh pengaruh negatif. Nilai koefisien regresi faktor erodibilitas tanah sebesar 
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-56,488. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang lemah antara 

erodibilitas tanah terhadap laju erosi.  Faktor panjang kemiringan lereng (LS) 

merupakan salah satu faktor yang juga memengaruhi erosi. Perbedaan topografi 

akan memengaruhi besarnya laju erosi.  Dari hasil uji statistik, pengaruh faktor 

panjang kemiringan lereng memiliki nilai koefisien regresi sebesar 75,510.   

Variabel curah hujan dan jenis tanah tidak banyak memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya erosi di Sub DAS Samin. Meskipun suatu daerah memiliki curah hujan 

tinggi, akan tetapi manajeman tanaman dan konservasi lahannya baik maka dapat  

mengurangi laju erosi. Vegetasi dapat menurunkan energi kinetik air hujan. Sisa 

tanaman atau rumput juga dapat mengurangi kecepatan limpasan permukaan oleh 

air hujan. Berkurangnya kecepatan dan volume limpasan permukaan tentu juga akan 

menurunkan kemampuan limpasan permukaan untuk menimbulkan erosi, sehingga 

meskipun nilai erodibilitas tanah dan erosivitas hujan tinggi, hal ini tidak 

menimbulkan erosi yang tinggi karena terdapat variabel lain yang juga memengaruhi 

erosi seperti manajemen tanaman dan konservasi tanah, yang memiliki pengaruh 

lebih tinggi terhadap terjadinya erosi di daerah penelitian.  

Variabel erosivitas hujan (R) memiliki nilai Sig sebesar 0,052 dan variabel 

erodibilitas tanah (K) memiliki nilai Sig 0,815 yang berarti kedua variabel ini 

memiliki pengaruh tidak besar atau tidak signifkan terhadap variabel dependen yaitu 

laju erosi. Variabel bebas yang lain yaitu panjang kemiringan lereng (LS), 

pengelolaan tanaman (C) dan konservasi lahan (P) memiliki nilai signifikansi yang 

kurang dari 0,05, sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap laju erosi.  

Variabel curah hujan dan jenis tanah tidak banyak memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya erosi di Sub DAS Samin. Meskipun suatu daerah memiliki curah hujan 

tinggi, akan tetapi manajeman tanaman dan konservasi lahannya baik maka dapat  

mengurangi laju erosi. Vegetasi dapat menurunkan energi kinetik air hujan. Sisa 

tanaman atau rumput juga dapat mengurangi kecepatan limpasan permukaan oleh 

air hujan. Berkurangnya kecepatan dan volume limpasan permukaan tentu juga akan 

menurunkan kemampuan limpasan permukaan untuk menimbulkan erosi, sehingga 

meskipun nilai erodibilitas tanah dan erosivitas hujan tinggi, hal ini tidak 

menimbulkan erosi yang tinggi karena terdapat variabel lain yang juga memengaruhi 
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erosi seperti manajemen tanaman dan konservasi tanah, yang memiliki pengaruh 

lebih tinggi terhadap terjadinya erosi di daerah penelitian.  

Variabel bebas memberi pengaruh terhadap variabel terikat. Semakin rendah nilai 

persamaan regresi tiap faktor maka semakin kecil nilai laju erosi yang dihasilkan. 

Sebaliknya, semakin tinggi nilai persamaan regresi tiap faktor penentu erosi maka 

semakin besar nilai laju erosi yang dihasilkan. Gambar 3.1 berikut ini menunjukkan 

peta bahaya erosi di Sub DAS Samin. 

 

Gambar 1. Peta Bahaya Erosi Sub DAS Samin 

 

4. PENUTUP  

4.1.Kesimpulan 

1. Sub DAS Samin memiliki laju erosi ringan hingga sangat berat. Tanah yang 

hilang akibat erosi berkisar antara 0,00674 ton/ha/tahun – 3.274,48258 

ton/ha/tahun dengan laju erosi sangat ringan (<15 ton/ha/tahun) memiliki 

luas terbesar yaitu 20.427,84 ha; laju erosi ringan (15-60 ton/ha/tahun) seluas 

7700,06 Ha; laju erosi sedang (60-180 ton/ha/tahun)  seluas 3.546,56 ha, laju 
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erosi berat (180-480 ton/ha/tahun) seluas 1.738,42 ha dan laju erosi sangat 

berat (>480 ton/ha/tahun) memiliki luasan terkecil yaitu 737,37 ha. 

2. Analisis statistik uji regresi berganda yang dilakukan, dihasilkan variabel 

independen yang dominan terhadap besar erosi, yaitu variabel manajemen 

tanaman. Hal ini terlihat dari nilai B (koefisien regresi) manajemen tanaman 

adalah 882,892, dengan signifikansi < 0,05, sehingga mengindikasikan 

bahwa jenis vegetasi memberikan pengaruh yang besar terhadap erosi yang 

terjadi. 

 

4.2. Saran 

1. Perlu menggunakan data penginderaan jauh dengan resolusi tinggi sehingga 

identifikasi objek lebih mudah.  

2. Survei lapangan sangat diperlukan dalam penelitian untuk memperoleh hasil 

yang lebih akurat.  

3. Perlu meminimalisir gangguan awan atau menggunakan citra dengan tutupan 

awan minimum agar interpretasi lebih baik. 
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