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ANALISIS SPASIAL LAJU EROSI DAERAH TANGKAPAN AIR  

WADUK LEMPAKE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

Abstrak 

Daerah tangkapan air (DTA) Waduk Lempake terletak di Kota Samarinda dan 

Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah ini memiliki curah hujan cukup tinggi, 

tanah yang berpasir, kemiringan lereng yang bervariasi dan adanya perubahan 

penggunaan lahan yang menyebabkan alih fungsi lahan seperti aktifitas 

pertambangan batubara dan budidaya pertanian. Hal ini memungkinkan terjadinya 

erosi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memetakan sebaran laju 

erosi di DTA Waduk Lempake berdasarkan metode USLE dengan pendekatan 

SIG, serta menganalisis faktor dominan terhadap laju erosi yang terjadi 

menggunakan analisis statistik. Metode USLE menggunakan lima parameter, 

yaitu erosivitas hujan (R) yang diperoleh dari peta curah hujan tahunan, 

erodibilitas tanah (K) yang diperoleh dari peta jenis tanah, panjang dan 

kemiringan lereng (LS) yang diperoleh dari peta kemiringan lereng, pengelolaan 

tanaman (C) dan konservasi lahan (P) yang diperoleh dari hasil interpretasi citra 

dan survei lapangan. Berdasarkan hasil perhitungan, sebaran laju erosi terbagi 

dalam 5 kelas meliputi sangat ringan (0 – 14,60 ton/ha/tahun), ringan (15,03 – 

59,89 ton/ha/tahun), sedang (65,69 – 175,45 ton/ha/tahun), berat (183,94 – 467,88 

ton/ha/tahun) dan sangat berat (509,14 – 2.007,29 ton/ha/tahun) dimana seluruh 

erosi yang terjadi menyebar di seluruh kecamatan daerah penelitian. Berdasarkan 

hasil analisis statistik, faktor dominan terhadap laju erosi yang terjadi di DTA 

Waduk Lempake adalah faktor pengelolaan tanaman dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 1188,683 dan nilai sig. 0,000 yang memiliki pengaruh positif 

sehingga diindikasikan bahwa pengelolaan tanaman memberikan pengaruh yang 

sangat kuat terhadap erosi yang terjadi dibandingkan dengan variabel lainnya. 

 

Kata kunci: Erosi, Model USLE, DTA Waduk Lempake 

Abstract 

The water catchment area of Lempake Dam is located in Samarinda City and 

Kutai Kartanegara Regency, this region has high rainfall, sandy soil, varying 

slope, and changes in land use such as coal mining activities and agricultural 

cultivation. This is make it possible erosion occurs. The purpose of this study was 

to determine and map the distribution of erosion rates in the catchment area of the 

Lempake Dam based on USLE method with the GIS approach, and to analyze the 

dominant factors on the rate of erosion that occurred using statistical analysis. 

USLE method uses five parameters, namely rainfall erosivity (R) obtained from 

annual rainfall maps, soil erodibility (K) obtained from maps of soil type, length 

and slope (LS) obtained from slope maps, crop management (C) and land 

conservation (P) obtained from the results of image interpretation and surveys 

field. Based on the calculation of the distribution of erosion rates in 5 classes 

which included very light (0 - 14.60 tons/ha/year), light (15.03 - 59.89 
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tons/ha/year), medium (65.69 – 175.45 tons/ha/year), weight (183.94 - 467.88 

tons/ha/year) and very heavy (509.14 - 2,007.29 tons/ha/year) where all the 

erosion that occurs spread in all sub-districts research area. Based on the results of 

statistical analysis, the dominant factor for erosion rate that occurs in the 

catchment area of the Lempake Dam is the management of plants with a 

regression coefficient of 1188.683 and a sig. value 0.000 which has a positive 

effect so that it is indicated that the management of plants has a very strong 

influence on erosion that occurs compared to other variables. 
 

Keywords: Erosion, USLE Model, The water catchment area of Lempake Dam  

1. PENDAHULUAN 

Dinamika perubahan penutupan lahan terjadi seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan. Tindakan ini pun 

akan mengganggu keseimbangan lingkungan yang mana akan menyebabkan 

kerusakan lingkungan seperti halnya tingginya laju erosi tanah. Erosi merupakan 

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

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

Pola perubahan penutupan lahan ini secara tidak langsung merubah fungsi 

hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Saat ini daerah tangkapan air Waduk 

Lempake mengalami permasalahan yang cukup serius. Berdasarkan hasil studi 

Waduk Lempake oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 diperoleh gambaran mengenai 

kondisi dari Waduk Lempake antara lain sebagai berikut. 

1. Luas genangan air hanya ± 11 ha sedangkan, sisanya ± 148 ha ditumbuhi 

gulma dari luas total genangan ± 159 ha pada elevasi MAN/muka air normal. 

2. Tampungan waduk terisi oleh gulma yang akar dan daun-daunnya mengisi 

ruang-ruang air hingga lebih dari 1 meter diatas muka air normal. Hal ini 

mengakibatkan waduk tidak berfungsi optimal dalam menampung air dan 

meretensi banjir. 

3. Perubahan fungsi lahan di daerah hulu Sungai Karang Mumus akibat adanya 

aktifitas pertambangan batubara dan budidaya pertanian yang membuka 

tutupan lahan dan meningkatkan erosi permukaan tanah yang berpotensi 

meningkatkan sedimentasi dan pendangkalan waduk dimana kedalaman 
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waduk saat ini relatif dangkal kurang lebih 1 meter. Gambar 1 dan 2 berikut 

merupakan aktifitas-aktifitas yang ada di daerah hulu Sungai Karang Mumus. 

      

Gambar 1. Kegiatan Pertambangan 

      

Gambar 2. Kegiatan Pertanian 

4. Volume waduk saat ini ± 571.000 m3 dari potensi volume waduk ± 1.140.000 

m3. 

5. Keberadaan akar-akar dan daun-daun gulma air yang tumbuh di waduk 

lempake akan memperlambat proses aliran air permukaan di waduk dan 

mempercepat laju proses pengendapan sedimen sehingga pendangkalan waduk 

akan semakin cepat, serta pada gilirannya endapan sedimen akan menjadi 

media tumbuh gulma air. Gambar 3 berikut merupakan kondisi waduk 

lempake saat mengalami kekeringan. 
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Gambar 3. Waduk Lempake Saat Kekeringan 

Menurut S.K Dirjen Reboisasi dan Rehabilitas Lahan (1997) Sub DAS 

Karang Mumus yang merupakan bagian dari daerah tangkapan air Waduk 

Lempake termasuk urutan prioritas kekritisan pertama dibandingkan dengan 25 

DAS dan Sub DAS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 32527,73 

(72,40%). Terlihat pula dari besarnya erosi yang terjadi di Sub DAS Karang 

Mumus dari tahun 1997 hingga 2009 yang mengalami peningkatan nilai laju erosi. 

Apabila proses erosi ini berlangsung secara terus menerus maka sangat 

berdampak buruk pada tanah tempat erosi terjadi dan pada tempat tujuan akhir 

tanah terangkut tersebut diendapkan. Tabel 1 berikut merupakan total nilai laju 

erosi Sub DAS Karang Mumus tahun 1997 - 2009. 

Tabel 1. Total Nilai Laju Erosi Sub DAS Karang Mumus Tahun 1997 - 2009 

No. Tahun Total Nilai Laju Erosi (ton/ha/th) 

1. 1997 170.316,27 

2. 2006 513.584,53 

3. 2009 520.964,83 

Sumber: Fatmaraga (2013)  

Menyadari adanya permasalahan erosi maka diperlukan upaya pemantauan 

dan pengendalian terhadap bahaya erosi. Sehingga berdasarkan uraian diatas, 

perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai sebaran laju erosi di daerah tangkapan 

air Waduk Lempake Provinsi Kalimantan Timur. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei lapangan dengan 

sampel berdasarkan jenis penggunaan lahan yang ada di daerah tangkapan air 

Waduk Lempake, serta melakukan wawancara. Selain itu, adanya pengamatan 
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pada unit analisis yaitu satuan lahan seperti lereng, bentuklahan dan tanah di 

daerah kajian penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yang pengambilan sampelnya dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

pengumpulan data primer dan data sekunder.  

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu pembuatan kemiringan 

lereng, pengolahan data curah hujan, koreksi citra, klasifikasi multispektral citra 

yang akan menghasilkan peta tentatif penutup lahan, pengambilan data di 

lapangan dan dilakukan reinterpretasi penggunaan lahan dari hasil cek lapangan. 

Selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan model USLE dengan 

mengoverlay parameter-parameter penentu erosi yang berupa indeks erosivitas 

hujan (R), indeks erodibilitas tanah (K), indeks panjang dan kemiringan lereng 

(LS), indeks pengelolaan tanaman (C) dan indeks konservasi lahan (P) yang akan 

menghasilkan sebaran laju erosi di daerah tangkapan air Waduk Lempake serta 

melakukan analisis statistik tiap variabel yang memberikan pengaruh dominan 

terhadap erosi yang terjadi di daerah tangkapan air Waduk Lempake. Tabel 2 

berikut merupakan nilai laju erosi tanah. 

Tabel 2. Nilai Laju Erosi Tanah 

Laju Erosi Tanah 

(ton/ha/tahun) 
Kelas Laju Erosi Kriteria 

< 15 I Sangat Ringan 

15 – 60 II Ringan 

60 – 180 III Sedang 

180 – 480 IV Berat 

> 480 V Sangat Berat 

Sumber: Departemen Kehutanan (1986) diacu dalam Hardjowigeno (2007) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Erosi merupakan terangkutnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi 

secara alami. Hal tersebut ditimbulkan oleh jatuhnya air hujan ke permukaan bumi 

dan mampu juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang dipicu oleh penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan 

percepatan laju erosi yang mana akan mengurangi kapasitas tampungan pada 
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waduk. Tabel 3 berikut merupakan hasil cek lapangan pada jenis penggunaan 

lahan dan luasannya di daerah tangkapan air Waduk Lempake. 

Tabel 3. Jenis Penggunaan lahan dan luasannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data (2019) 

Perhitungan nilai laju erosi menggunakan persamaan USLE yaitu 

mengkalikan nilai indeks faktor-faktor erosi seperti erosivitas hujan (R), 

erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng (LS), pengelolaan tanaman 

(C) dan konservasi lahan (P). Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai 

indeks erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng 

(LS), pengelolaan tanaman (C) dan konservasi lahan (P) yang disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. Indeks Erosivitas Hujan (R) dan Luasannya 

No. 
Stasiun Curah 

Hujan 

Curah Hujan 

(mm/th) 
Indeks R Luas (ha) 

1. Bayur 1.371 – 1.776 1.592,33 155,28 

2. Lempake 1.776 – 2.181 1.610,19 5.349,79 

3. Temindung 2.181 – 2.586 2.028,08 6.707,29 

4. Sungai Siring 2.586 – 2.991 2.088,76 6.946,49 

Jumlah 19.158,85 

Sumber: Perhitungan nilai indeks erosivitas hujan (2019) 

 

 

 

 

 

 

No. Penggunaan  Lahan Luas (ha) 

1. Hutan 3.090,65 

2. Kebun Campuran 2.039,25 

3. Lahan Terbuka 920,31 

4. Perkebunan 3.331,05 

5. Permukiman 1.598,74 

6. Rawa 45,09 

7. Sawah 488,15 

8 Belukar 5.024,93 

9. Ladang 2.223,46 

10. Tubuh Air 397,22 

Jumlah 19.158,85 
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Tabel 5. Indeks Erodibilitas Tanah (K) dan Luasannya 

No. Jenis Tanah Indeks K Luas (ha) 

1. Aluvial 0,13 804,22 

2. Podsolik 0,16 12.804,59 

3. Glei Humus 0,20 3.619,69 

4. Latosol 0,31 1.930,35 

Jumlah 19.158,85 

 Sumber: Penilaian indeks erodibilitas tanah  (2019) 

Tabel 6. Indeks Panjang Kemiringan Lereng (LS) dan Luasannya 

No. Kemiringan Lereng Kelas Lereng Indeks LS Luas (ha) 

1. 0 – 8 % I 0,40 7.986,54 

2. 8 – 15 % II 1,40 4.720,33 

3. 15 – 25 % III 3,10 6.451,98 

Jumlah 19.158,85 

Sumber: Penilaian indeks panjang & kemiringan lereng (LS) (2019) 

Tabel 7. Indeks Pengelolaan Tanaman (C) & Konservasi Lahan (P) 

No. 
Penggunaan 

Lahan 
Indeks C Indeks P Indeks CP 

1. Hutan 0,001 1,00 0,001 

2. Kebun Campuran 0,2 
0,50 0,10 

0,75 0,15 

3. Lahan Terbuka 1,0 1,00 1 

4. Perkebunan 

0,6 0,75 0,45 

0,5 

0,50 0,25 

0,75 0,375 

0,90 0,45 

0,012 0,90 0,0108 

5. Permukiman 0,0001 1,00 0,0001 

6. Rawa 0,01 1,00 0,01 

7. Sawah 0,01 
0,40 0,004 

0,50 0,005 

8. Belukar 0,3 1,00 0,30 

9. Ladang 

0,079 0,75 0,05925 

0,29 0,5 0,145 

0,7 0,1 0,07 

10. Tubuh Air 0 1 0 
Sumber: Penilaian indeks C dan P (2019) 

Faktor erosivitas hujan (R) dihitung berdasarkan persamaan yang 

dikemukakan oleh Lenvain yang menggunakan data curah hujan tahun 2009 – 

2018 yang diperoleh dari Stasiun Temindung, Lempake, Bayur dan Sungai Siring. 
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Berdasarkan hasil, nilai indeks R antara 1.592,33 - 2.088,76 dimana nilai 

erosivitas tertinggi merupakan luasan terbesar sehingga kemungkinan terjadinya 

erosi sangat besar. Faktor erodibilitas tanah (K) ditentukan berdasarkan jenis 

tanah yang ada di Daerah Tangkapan Air Waduk Lempake dengan menggunakan 

pedoman menurut Asdak (2010). Berdasarkan hasil, nilai indeks K antara 0,13 – 

0,31 dimana menurut USDA nilai indeks erodibilitas ini termasuk klasifikasi 

rendah hingga sedang. Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) ditentukan oleh 

departemen kehutanan berdaasarkan kelas lereng Daerah Tangkapan Air Waduk 

Lempake yang menggunakan data kontur lalu diolah dengan cara perhitungan 

manual. Berdasarkan hasil, nilai indeks LS antara 0,40 – 3,10 dimana nilai indeks 

terendah merupakan luasan terluas. Faktor pengelolaan tanaman (C) dan 

konservasi lahan (P) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan lahan yang 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Berdasarkan hasil, nilai 

indeks C dan P antara 0 – 1 dimana semakin tinggi nilainya maka semakin sedikit 

vegetasi dan konservasinya buruk dan begitu pula sebaliknya.   

Berdasarkan indeks parameter penentu laju erosi maka didapatkan hasil 

perhitungan sebaran laju erosi di daerah tangkapan air Waduk Lempake yang 

terbagi dalam 5 kelas laju erosi. Tabel 8 berikut merupakan berikut merupakan 

nilai laju erosi dan luasannya di daerah tangkapan air Waduk Lempake. 

Tabel 8. Nilai Laju Erosi dan Luasannya 

No. 
Laju Erosi  

(ton/ha/tahun) 
Kelas Luas (ha) 

1. < 15 Sangat Ringan 3.271,30 

2. 15 – 60 Ringan 5.179,69 

3. 60 – 180 Sedang 3.267,56 

4. 180 – 480 Berat 4.377,36 

5. >480 Sangat Berat 3.062,94 

Jumlah 19.158,85 
Sumber: Hasil pengolahan data (2019) 

Berdasarkan tabel tersebut, kelas erosi yang termasuk kategori sangat 

ringan memiliki nilai laju erosi sebesar 0 – 14,60 ton/ha/tahun dengan luas ± 

3.271,30 ha, kelas erosi yang termasuk kategori ringan memiliki nilai laju erosi 

sebesar 15,03 – 59,89 ton/ha/tahun dengan luas ± 5.179,69 ha, kelas erosi yang 

termasuk kategori sedang memiliki nilai laju erosi sebesar 65,69 – 175,45 
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ton/ha/tahun dengan luas ± 3.267,56 ha, kelas erosi yang termasuk kategori berat 

memiliki nilai laju erosi sebesar 183,94 – 467,88 ton/ha/tahun dengan luas ± 

4.377,36 ha dan kelas erosi yang termasuk kategori sangat berat memiliki nilai 

laju erosi sebesar 509,14 – 2.007,29 ton/ha/tahun dengan luas ± 3.062,94 ha. 

Gambar 4. berikut merupakan peta sebaran laju erosi daerah tangkapan air Waduk 

Lempake Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Gambar 4. Peta Sebaran Laju Erosi Daerah Tangkapan Air Waduk Lempake 

Provinsi Kalimantan Timur 
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Berdasarkan hasil, kelas erosi sangat ringan terdapat pada bentuklahan asal 

proses struktural dan fluvial dengan lereng datar (0-8%) hingga agak curam (15-

25%) yang semua jenis tanah dan curah hujan daerah kajian penelitian terdapat di 

kelas erosi ini serta penggunaan lahan yang beragam seperti rawa, sawah, 

permukiman, ladang, kebun campuran dan didominasi oleh hutan dengan seresah 

banyak. Penggunaan lahan yang berupa hutan seresah banyak, permukiman dan 

sawah yang konservasinya baik berupa teras yang banyak terdapat di daerah ini 

mampu menahan laju aliran air permukaan sehingga mengurangi erosi meskipun 

daerah ini memiliki lereng yang agak curam. Persebaran kelas erosi sangat ringan 

yang dominan terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dan Tenggarong Seberang 

dan sebagian kecil di Kecamatan Muara Badak.  

Kelas erosi ringan merupakan erosi yang mendominasi di daerah 

tangkapan air Waduk Lempake dengan luas ± 5.179,69 ha. Daerah ini terdapat 

pada bentuklahan asal proses struktural, fluvial dan sebagian kecil asal proses 

denudasional dengan lereng datar (0-8%) hingga landai (8-15%) yang semua jenis 

tanah dan curah hujan daerah kajian penelitian terdapat di kelas erosi ini serta 

penggunaan lahan yang beragam seperti kebun campuran, belukar dan ladang 

yang memiliki nilai indeks C dan P yang cukup rendah. Hal ini mengindikasikan 

pengelolaan pada penggunaan lahan yang ada di daerah ini baik dan lerengnya 

pun relatif landai sehingga daerah ini termasuk kelas erosi yang ringan. 

Persebaran kelas erosi ringan terdapat di Kecamatan Samarinda Utara, Muara 

Badak dan Sungai Pinang.  

Kelas erosi sedang terdapat pada bentuklahan asal proses struktural, fluvial 

dan denudasional dengan lereng datar (0-8%) hingga agak curam (15-25%) yang 

semua jenis tanah dan curah hujan daerah kajian penelitian terdapat di kelas erosi 

ini serta penggunaan lahan yang beragam seperti belukar, kebun campuran, 

ladang, lahan terbuka dan didominasi oleh perkebunan. Penggunaan lahan berupa 

perkebunan terutama kelapa sawit menyebabkan terjadinya aliran permukaan 

sehingga terjadinya erosi yang lebih besar. Selain itu, adanya lahan terbuka berupa 

lahan tambang dimana semakin sedikit vegetasi maka erosi yang terjadi 

kemungkinan semakin besar pula sehingga daerah ini termasuk kelas erosi yang 
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sedang. Persebaran kelas erosi sedang tersebar di seluruh kecamatan daerah kajian 

penelitian.  

Kelas erosi berat terdapat pada bentuklahan asal proses struktural dan 

fluvial dengan lereng landai (8-815%) hingga agak curam (15-25%) yang semua 

jenis tanah dan curah hujan daerah kajian penelitian selain curah hujan terendah 

yang sebesar antara 1.371 – 1.776 mm/tahun terdapat di kelas erosi ini serta 

penggunaan lahan yang beragam seperti belukar, kebun campuran, lahan terbuka 

dan perkebunan. Sama halnya dengan kelas erosi sedang, daerah ini terdapat lahan 

terbuka dan perkebunan yang lebih banyak sehingga kemungkinan terjadinya 

erosi semakin besar. Oleh karena itu, daerah ini termasuk kelas erosi berat yang 

merupakan terluas ke dua setelah kelas erosi ringan di daerah tangkapan air 

Waduk Lempake. Persebaran kelas erosi  berat terdapat di Kecamatan Samarinda 

Utara dan Muara Badak serta sebagian kecil sekali di Kecamatan Tenggarong 

Seberang.   

Kelas erosi sangat berat terdapat pada bentuklahan asal proses struktural 

yang lebih dominan dibandingkan bentuklahan asal proses fluvial dan 

denudasional yang hanya sebagian kecil dengan lereng agak curam (15-25%) 

yang semua jenis tanah daerah kajian penelitian dimana tanah aluvial paling 

sedikit ditemui dan curah hujan daerah kajian penelitian selain curah hujan 

terendah yang sebesar antara 1.371 – 1.776 mm/tahun terdapat di kelas erosi ini 

serta penggunaan lahan yang beragam seperti belukar, lahan terbuka dan 

perkebunan. Sama halnya dengan kelas erosi berat, penggunaan lahan yang ada 

pada daerah ini kurang mampu menahan air yang jatuh di permukaan tanah dan 

pola penanaman kontur dengan kemiringan lereng yang cukup curam sehingga 

daerah ini termasuk kelas erosi yang sangat berat. Kelas erosi sangat berat 

merupakan luasan paling terkecil yaitu ± 3.062,94 ha. Persebaran kelas erosi 

sangat berat yang dominan terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dan sebagian 

kecil di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak.  

Faktor curah hujan yang ada di daerah kajian penelitian didominasi dengan 

curah hujan yang cukup tinggi dengan pola aliran sungai yang berpola dendritik 

sehingga mampu menyebabkan peningkatan limpasan yang akan mengakibatkan 
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erosi. Faktor jenis tanah yang ada di daerah kajian penelitian didominasi dengan 

tanah yang berpasir halus dan bersifat peka terhadap erosi sehingga mampu 

meningkatkan terjadinya erosi. Faktor panjang dan kemiringan lereng berkaitan 

erat dengan teknik konservasi yang baik yang digunakan dalam pengelolaan 

tanaman pada daerah kajian penelitian seperti pembuatan teras. Hal ini dapat 

menahan laju air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sehingga air akan masuk 

terserap ke dalam tanah melalui teras tersebut. Faktor penggunaan lahan yang ada 

di daerah kajian penelitian yang sama memiliki laju erosi yang berbeda-beda 

karena penggunaan lahan berkaitan erat pula dengan konservasi lahannya dimana 

konservasi lahan yang baik dan sesuai penggunaan lahannya akan memperkecil 

terjadinya erosi tanah.  

Setiap faktor erosi memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap 

terjadinya erosi. Faktor erosi tersebut dilakukan uji statistika yang menggunakan 

metode regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan faktor 

dominan terhadap laju erosi yang terjadi di daerah tangkapan air Waduk 

Lempake. Tabel 9 berikut merupakan hasil uji analisis regresi berganda tiap 

variabel pembentuk erosi.  

Tabel 9. Uji Analisis Regresi Berganda Tiap Variabel Pembentuk Erosi 

Sumber: Hasil pengolahan data (2019) 

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien regresi pada pengelolaan 

tanaman ini merupakan yang terbesar sebesar 1188,683 dengan nilai sig. 0,000. Hal 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) -396,340 18,324  -21,629 0,000   

R 0,40 0,009 0,039 4,267 0,280 0,947 1,056 

K 588,000 9,383 0,563 62,344 0,000 0,957 1,045 

LS 79,949 1,851 0,391 43,199 0,014 0,951 1,052 

C 1188,683 51,467 0,211 23,096 0,000 0,932 1,073 

P 361,922 181,209 0,203 1,997 0,000 0,908 1,101 
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ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanaman merupakan faktor dominan 

terhadap laju erosi yang terjadi di daerah tangkapan air Waduk Lempake. Dapat 

diindikasikan juga bahwa semakin tinggi nilai pengelolaan tanaman maka 

semakin besar pula erosi yang terjadi. Terlihat juga fakta di lapangan adanya 

pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan yang memberikan 

pengaruh sangat kuat terhadap tingkat erosi yang terjadi di bandingkan variabel 

lainnya. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Sebaran laju erosi di daerah tangkapan air Waduk Lempake terbagi 

dalam 5 kelas meliputi kelas sangat ringan (0 – 14,60 ton/ha/tahun), 

kelas ringan (15,03 – 59,89 ton/ha/tahun), kelas sedang (65,69 – 

175,45 ton/ha/tahun), kelas berat (183,94 – 467,88 ton/ha/tahun) dan 

kelas sangat berat (509,14 – 2.007,29 ton/ha/tahun) dimana seluruh 

erosi yang terjadi tersebar di daerah kajian penelitian. Erosi yang 

terjadi disebabkan adanya faktor curah hujan yang cukup tinggi dengan 

pola aliran sungai yang berpola dendritik, faktor jenis tanah yang 

didominasi dengan tanah yang berpasir halus dan bersifat peka 

terhadap erosi, faktor panjang dan kemiringan lereng berkaitan erat 

dengan teknik konservasinya dimana di daerah kajian penelitian ada 

pembuatan teras yang dapat menahan laju air hujan yang jatuh ke 

permukaan tanah namun ada juga tanpa dilakukan konservasi seperti 

areal tambang. Faktor penggunaan lahan yang ada di daerah kajian 

penelitian yang sama memiliki laju erosi yang berbeda-beda karena 

penggunaan lahan berkaitan erat pula dengan konservasi lahannya.  

2. Analisis persamaan regresi menunjukkan bahwa faktor dominan 

terhadap laju erosi yang terjadi di daerah tangkapan air Waduk 

Lempake adalah pengelolaan tanaman dengan nilai 1188,683 dan nilai 

sig. 0,000 yang memiliki pengaruh positif sehingga diindikasikan bahwa 

pengelolaan tanaman memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap erosi 

yang terjadi.  
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4.2 Saran 

1. Setiap kajian spasial yang menggunakan citra satelit perlu 

menggunakan citra dengan resolusi tinggi dan minim tutupan awan 

sehingga hasil interpretasi lebih baik.   

2. Perlu dilakukan kajian detail analisis spasial laju erosi daerah 

tangkapan air Waduk Lempake berdasarkan Sub-Sub DAS yang ada di 

wilayah daerah tangkapan air Waduk Lempake, sehingga dapat 

disusun secara rinci rencana pola pengendalian laju erosi berdasarkan 

karakteristik masing-masing Sub-Sub DAS dan pola penggunaan 

satuan lahan.      

3. Perlu Penataan kembali pola penggunaan lahan pada daerah tangkapan 

air Waduk Lempake sebagai upaya pengendalian laju erosi yang terjadi 

di daerah tangkapan air Waduk Lempake dan sebagai bahan 

rekomendasi pemanfaatan sumber daya lahan serta untuk 

mengoptimalkan fungsi Waduk Lempake. 
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