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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Suatu studi oleh Yustika, et. al. (2014) mengungkapkan, DAS 

memiliki komponen-komponen hidrologi yang kompleks dan mungkin sulit 

untuk dipahami secara keseluruhan. Pemodelan digunakan sebagai suatu 

penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya diperlukan untuk membantu 

memprediksi proses yang terjadi dan menyusun suatu perencanaan 

pengelolaan suatu DAS. Ada beberapa model untuk mengetahui respon 

hidrologi, salah satunya SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Dalam 

penggunaannya komponen model SWAT mencakup iklim, hidrologi, 

temperatur tanah, sifat-sifat tanah, pertumbuhan tanaman, hara, pestisida, 

bakteri, dan manajemen lahan. Menurut Hamdan, et. al. (2010) dalam 

studinya menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran 

yang besar sebagai sistem  pelindung dan penyangga kehidupan, oleh karena 

itu keberadaannya perlu dikelola dengan baik, sehingga peran tersebut dapat 

tetap berfungsi. 

DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah keseluruhan daerah kuasa 

(regime) sungai yang menjadi alur pengatur (drainage) utama (Fuady, et. al. 

(2013)). Sub- DAS Cikapundung merupakan bagian dari hulu DAS Citarum 

yang terletak di utara Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sub- DAS 

Cikapundung melewati Kabupaten Bandung Barat sebagai hulu yang 

merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian maksimum 2.242 mdpl 

serta melewati Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sebagai bagian tengah 

dan hilir, dua bagian Sub- DAS tersebut merupakan daerah pemukiman padat. 

Luas area Sub-DAS Cikapundung yaitu 8.990 Ha. 

Kabupaten Bandung Barat sebagai hulu ini merupakan daerah yang 

terdiri dari morfologi pegunungan, perbukitan dan dataran dengan kemiringan 

lereng yang variatif. Diantara kemiringan tersebut didominasi kemiringan 

terjal yaitu > 40% dengan luas keseluruhan 60.841 Ha seperti yang tercantum 

di Tabel 1.1. berikut. 
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Tabel 1.1 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung 

Barat 

No Kecamatan Kemiringan Lereng 
0-8% 8-15% 15-25% 25-40% >40% 

1 Lembang 1.53 - 5.201 - 2.97 
2 Parongpong 2.29 - 950 - 1.225 
3 Cisarua 530 - 2.292 1.5 1.214 

4 Cikalongwetan 550 - 3.4 3.2 4.058 

5 Cipeundeuy 2.45 - 3.2 - 4.475 
6 Ngrampah 1.16 - 379 1.65 420 
7 Cipatat 2.95 710 1.95 - 6.94 
8 Padalarang 4.096 202 860 - - 
9 Batujajar 4.899 - 580 - 2.889 
10 Cihampelas 2.15 - - 490 2.701 
11 Cililin 1.64 1.14 - 710 3.986 
12 Cipongkor 2.21 200 2.05 1.09 2.075 
13 Rongga 1.7 - 292 507 8.812 
14 Sidangkerta 1.064 600 4.35 425 5.596 
15 Gununghalu 320 - 400 1.88 13.48 

Total   29.539 2.582 25.904 11.452 60.841 
Sumber: Master Plan Persampahan 2009 dalam Rencana Program Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019 

Morfologinya didominasi oleh perbukitan serta adanya pegunungan 

dengan ketinggian maksimum 2.242 mdpl membuat curah hujan di kawasan 

ini tinggi. Curah hujan di hulu Sub- DAS Cikapundung antara 2500-3000 

mm/tahun.  Jenis tanah di kawasan Sub- DAS Cikapundung didominasi oleh 

tanah Andisol dimana jenis tanah ini adalah tanah subur yang mempunyai 

daya serap tinggi. Hal tersebut menimbulkan potensi erosi di Sub- DAS 

Cikapundung menjadi tinggi. 

Pratami (2015) dalam studinya juga mengemukakan Sub- DAS 

Cikapundung mempunyai lahan yang berstatus kritis seluas 3.865 Ha. Run-off 

di Sub DAS Cikapundung sendiri sebesar 529,5 juta m3/tahun tumpukan 

sedimentasi mencapai 1.023.347 ton/tahun (Sumber: BPLHD Jabar 2010). 

Sub- DAS Cikapundung dipilih, karena merupakan salah satu Sub- DAS yang 

ada di DAS Citarum hulu dengan tingkat erosi yang buruk. Suatu studi oleh 
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(Risdiyanto, 2016), Sub- DAS Cikapundung masuk dalam kategori indeks 

erosi yang buruk dengan luas 30.442,20 hadan jumlah erosi lahan 450 

ton/ha/tahun seperti yang tertera di Tabel 1.2. Berikut.  

Tabel 1.2 Jumlah Erosi dan Kelas Indeks Erosi DTA Waduk Saguling 

No 
Sub DAS Erosi Lahan 

Nama Luas (ha) Ton/Tahun Ton/Ha/Tahun Ket.Indeks 
erosi 

1 Cikapundung-
Cipamokolan 30.442,20 13.698.610 450 Buruk 

2 Cikeruh 18.641,30 6.659.086 357 Buruk 

3 Cisangkuy 34.092,10 18.403.774 540 Sangat 
Buruk 

4 Citarik 21.816,50 9.441.560 433 Buruk 

5 Citarum Hulu 37.745,20 24.930.983 661 Sangat 
Buruk 

6 Ciwidey 22.138,90 12.556.520 567 Sangat 
Buruk 

7 Waduk Saguling Selatan 32.540,90 15.443.496 475 Buruk 
8 Waduk Saguling Utara 27.959,60 11.212.448 401 Buruk 
9 Tubuh Air (Waduk) 3.380,10 - - - 

    228.757 112.346.447 491,1 Sangat 
Buruk 

Sumber: Kondisi Erosi dan Sedimentasi DTA Waduk Saguling (Risdiyanto, 

2016) 

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menjadi dasar untuk 

dilakukan pengkajian respon unit hidrologi dengan pemodelan SWAT di Sub-

DAS Cikapundung. Hasil yang didapatkan dari pengkajian tersebut bisa 

digunakan untuk pengambilan tindakan pengelolaan Sub- DAS Cikapundung 

selanjutnya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana sebaran spasial tingkat erosi dengan pemodelan SWAT di Sub- 

DAS Cikapundung?  

2. Bagaimana keakuratan pemodelan SWAT untuk laju erosi di Sub- DAS 

Cikapundung? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah tersebut, sehingga penelitian memiliki 

tujuan sebagai berikut; 

1. Menganalisis sebaran spasial tingkat erosi dengan pemodelan SWAT di 

Sub- DAS Cikapundung. 

2. Menentukan keakuratan pemodelan SWAT untuk laju erosi di Sub- 

DAS Cikapundung. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan untuk: 

1. Memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian program sarjana (S1) di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pengelolaan Sub- DAS Cikapundung. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

  DAS dibagi menjadi tiga bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir. 

Bagian hulu suatu DAS mempunyai ciri antara lain; berada di daerah 

pegunungan atau dataran tinggi berada dekat dengan sumber air, pada 

bagian hulu terjadi erosi, dan bukan merupakan daerah genangan. Bagian 

tengah DAS mempunyai ciri antara lain; lokasinya lebih landai sehingga 

aliran tidak terlalu deras, proses yang terjadi di bagian tengah yaitu 

transportasi, dan jenis vegetasi beragam. Bagian hilir DAS mempunyai 

ciri antara lain; letaknya memiliki kemiringan lereng yang kecil, 

alirannya tidak deras, merupakan bagian akhir sungai, dan terjadi proses 

sedimentasi di bagian ini. Dari beberapa ciri yang diketahui bisa 

disimpulkan bahwa pengikisan atau erosi yang terjadi di bagian hulu 

sungai terangkut oleh aliran dan akan mengendap ke tempat yang lebih 

rendah yaitu bagian hilir DAS atau sungai. 

  Menurut Effendi 2010 DAS bagian hulu mempunyai peran penting 

yaitu sebagai tempat tersedianya air guna mengalirkan ke bagian hilir 
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sungai. DAS bagian hilir digunakan sebagai pemanfaatan sungai tersebut. 

Sehingga, bagian hulu merupakan daerah yang memungkinkan 

mengalami erosi yang lebih tinggi dibandingkan bagian hilir. Akan 

tetapi, bagian hilir berpotensi sedimentasi yang tinggi karena aliran 

sungai yang mengarah ke hilir. 

B. Curah Hujan 

  Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di daerah tertentu 

dalam waktu tertentu yang menumpuk di tempat dangkal, tidak menguap, 

tidak tenggelam, dan tidak mengalir setelah hujan turun Prawaka, et. al. 

(2016). Wilayah yang semakin tinggi letaknya akan mempunyai 

intensitas curah hujan yang tinggi pula. Curah hujan sangat berperan 

penting dalam proses erosi, karena mempengaruhi debit aliran yang ada 

di DAS kawasan tersebut. Debit aliran yang tinggi akan mengikis dan 

membawa partikel-partikel tanah yang ada. Hal ini yang menyebabkan 

tingkat erosi yang tinggi. 

C. Penggunaan Lahan 

  Penggunaan lahan sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia. 

Hal ini apabila tidak disertai dengan konservasi akan mempengaruhi 

sistem tata air DAS. Menurut Hamdan (2010) penggunaan lahan akan 

mengubah antara lain jumlah aliran, kualitas air dan sifat hidrologi 

wilayah tersebut, serta perubahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian 

maupun pemukiman akan mengakibatkan hilangnya vegetasi penutup 

permukaan dan akan berkurangnya daerah resapan air. 

D. Tanah 

  Tekstur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menjadi gambaran 

deskriptif komposisi ukuran butir partikel-partikel penyusun tanah yang 

digolongkan ke dalam tiga ukuran utama yaitu: 1) Ukuran partikel tanah 

yang kasar adalah pasir, dengan diameter 2-0,05 mm. 2) Ukuran partikel 

tanah yang halus adalah lempung, diameter >0,002 mm. 3) Partikel 

dengan ukuran diantara pasir dan lempung disebut sebagai debu. 
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  Lal and Shukla (2004 dalam studi Sartohadi, dkk 2013) 

mengemukakan bahwa, struktur tanah adalah bagian dari sifat tanah yang 

membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi, karena 

adanya koloid lempung dan organik. Bangun struktur tanah berbeda-beda 

tergantung dari proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang ada 

di dalam tanah. Komposisi kimia dari fraksi mineral lempung juga 

menentukan bangun struktur tanah.  Tekstur tanah yang peka terhadap 

erosi yaitu debu dan pasir yang halus, semakin tinggi kandungan debu 

dalam tanah, maka semakin peka terhadap erosi. 

E. Erosi 

  Erosi didefinisikan sebagai hilangnya tanah atau bagian-bagian 

tanah dari suatu tempat yang diangkut air atau angin ke tempat lain 

Arsyad (2009). Erosi terjadi karena dua sebab yaitu sebab alamiah dan 

sebab aktivitas manusia. Laju proses erosi yang lebih cepat daripada laju 

proses pembentukan tanah disebut dengan erosi dipercepat. Erosi 

dipercepat  dalam jangka waktu yang panjang akan menghasilkan tanah 

yang tipis dan bahkan hilang sama sekali hingga tinggal batuan dasar 

yang muncul di permukaan tanah. Erosi tanah yang dipercepat 

menyebabkan kerusakan tanah. Kerusakan tanah akan terus diikuti 

dengan kerusakan komponen sumberdaya lahan yang lainnya, sehingga 

pada akhirnya daya dukung lahan untuk kehidupan menjadi semakin 

terbatas (Sartohadi dkk., 2013). 

  A’yunin (2008) menyatakan erosi oleh tenaga angin merupakan 

perpindahan dari satu tempat ke tempat lain berupa debu maupun pasir, 

biasanya terjadi pada lahan terbuka. Erosi oleh tenaga air bermula dari 

jatuhnya hujan ke permukaan tanah yang menekan, sehingga 

memecahkan agregat tanah dan menghempas partikel - partikel tanah 

bersamaan dengan air hujan. Tetes hujan dan aliran permukaan yang 

mengerosi tanah permukaan menghasilkan berbagai bentuk permukaan 

erosi, antara lain: erosi percikan, erosi lembar, erosi alur dan erosi parit. 
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Menurut Asdak (2004),  ada beberapa tuntutan praktis tentang bagaimana 

caranya melakukan pencegahan erosi berikut. 

1. Menghindari praktek bercocok tanam yang bersifat menurunkan 

permeabilitas tanah; 

2. Mengusahakan agar permukaan tanah sedapat mungkin dilindungi 

oleh vegetasi berumput atau semak selama dan serapat mungkin; 

3. Menghindari pembalakan hutan dan penggembalaan ternak berlebihan 

di daerah dengan kemiringan lereng terjal; 

4. Merencanakan dengan baik pembuatan jalan di daerah rawan 

erosi/tanah longsor sehingga aliran air permukaan tidak mengalir ke 

selokan-selokan di tempat yang rawan tersebut; 

5. Menerapkan teknik-teknik pengendali erosi di lahan pertanian, dan 

mengusahakan peningkatan laju infiltrasi.; 

F. Model Perhitungan Erosi dan Debit Puncak 

a) Perhitungan Erosi 

1. Perhitungan Erosi Metode USLE 

  Metode Universal Soil Loss Equation (USLE) merupakan metode 

yang dikembangkan oleh Wischmeir dan Smith pada tahun 1978 dan 

merupakan metode yang paling umum digunakan untuk 

memprediksi/memprakirakan besar erosi. Kelebihan dari metode USLE 

adalah mampu untuk memprediksi erosi tanah tahunan yang berasal dari 

erosi permukaan pada profil bentang lahan. Sedangkan kelemahan dari 

metode ini adalah tidak bisa untuk menghitung sedimen yang ada di 

bagian hilirnya. 

  Persamaan USLE pertama kali dikembangkan di wilayah pertanian 

Amerika Utara dengan karakteristik iklim sedang dan topografi yang 

tidak terlalu bergunung. Perkiraan besarnya erosi dibatasi oleh faktor-

faktor yaitu topografi, vegetasi, dan meteorologi. Wischmeir dan Smith 

(1978 dalam Asdak 2004) mengemukakan cara untuk memprakirakan 

besarnya erosi dengan menggunakan persamaan matematis yang dikenal 

sebagai persamaan USLE berikut. 
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A = RKLSCP (1) 

Keterangan: 

 A = Besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan, diperoleh 

dari perkalian faktor-faktor tersebut. Besarnya kehilangan tanah atau 

erosi dalam hal ini hanya terbatas pada erosi kulit dan erosi alur, tidak 

termasuk erosi dari tebing sungai dan sedimen yang terendapkan dibawah 

lahan-lahan dengan kemiringan besar. 

R  = Faktor erosivitas curah hujan dan air larian tertentu, umumnya 

dalam bentuk indeks erosi rata-rata (EI). Faktor R juga merupakan angka 

indeks yang menunjukkan besarnya tenaga curah hujan yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi. 

K = Faktor erodibilitas tanah untuk horizon tanah tertentu, dan 

merupakan kehilangan tanah per satuan luas untuk indeks erosivitas 

tertentu. Faktor K adalah indek erodibilitas tanah yang menunjukkan 

mudah tidaknya partikel-partikel tanah terkelupas dari agregat tanah oleh 

gempuran air hujan atau air larian. Dalam hal ini petak percobaan adalah 

panjang 72,6 ft (22,14 m) dengan kemiringan lereng 9%. 

L  = Faktor panjang kemiringan lereng yang tidak mempunyai satuan 

dan merupakan bilangan perbandingan antara besarnya kehilangan tanah 

untuk panjang lereng 72,6 ft (22,14 m). 

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

dan merupakan bilangan perbandingan antara besarnya kehilangan tanah 

untuk tingkat kemiringan lereng tertentu dengan besarnya kehilangan 

tanah untuk kemiringan lereng 9%. 

C = Faktor (pengelolaan) cara bercocok tanam dan vegetasi penutup 

tanah. 

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

mempunyai satuan dan merupakan bilangan perbandingan antara 

besarnya kehilangan tanah pada kondisi usahakonservasi tanah ideal 

dengan besarnya kehilangan tanah pada kondisi penanaman tegak lurus 

terhadap garis kontur. 
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  Kelebihan dari metode USLE adalah mampu untuk memprediksi 

erosi tanah tahunan yang berasal dari erosi permukaan pada profil 

bentang lahan. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tidak bisa 

untuk menghitung sedimen yang ada di bagian hilirnya. 

2. Perhitungan Erosi Metode MUSLE 

  Metode MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) 

merupakan modifikasi dari metode USLE (Universal Soil Loss 

Equation), yaitu faktor erosivitas hujan (R) diganti dengan faktor aliran 

atau limpasan permukaan (Run Off), sehingga metode ini bisa untuk 

memperkirakan hasil sedimen. Memasukkan faktor runoff dalam 

pemodelan erosi MUSLE dapat meningkatkan prediksi erosi tanah. 

Persamaan MUSLE dalam Rizalihadi, dkk (2013): 

 (2) 

Keterangan: 

Y = Hasil sedimen (Ton) 

Q = Total volume aliran permukaan (m3) 

 = Debit puncak (m3/s) 

K = Faktor erodibilitas tanah 

LS = Faktor panjang dan kemiringan lereng 

C = Penutupan tanah oleh tanaman 

P = Faktor pendukung tindakan konservasi 

G. SWAT (Soil and Water Assessment Tool) 

  SWAT (Soil and Water Assessment Tool) merupakan pemodelan 

hidrologi DAS yang dikembangkan oleh Jeff Arnold dari USDA 

Agricultural Research Service (ARS) pada awal tahun 1990-an. Suatu 

studi Hamdan (2010) mengemukakan menurut WASWC (2009), bahwa 

SWAT merupakan gabungan beberapa model yang dikembangkan ARS, 

seperti Simulator for Water Resources in Rural Basin (SWWRRB), 

Chemical, Runoff, and Erosion from Agricultural Management System 

(CREAMS), Groundwater Loading Effects on Agricultural Management 
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System (GREAMS), dan Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC). 

SWAT lebih disarankan untuk memprediksi erosi, karena lebih simpel 

dibandingkan pemodelan yang lain dengan cara manual. 

  Nugraha(2015) menyatakan, SWAT memungkinkan untuk 

diterapkan dalam berbagai analisis serta simulasi dalam suatu DAS. 

Informasi data masukan pada tiap Sub- DAS, kemudian dilakukan 

pengelompokan atau disusun dalam kategori: iklim, unit respon hidrologi 

(HRU), tubuh air, air tanah, dan sungai utama sampai pada Sub DAS. 

Unit respon hidrologi pada tiap Sub- DAS terdiri dari variasi penutup 

lahan, tanah, dan manajemen pengelolaan Neitsch, et. al. (2005). 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai prediksi erosi dengan metode SWAT 

belum banyak dilakukan. Sampai saat ini ada beberapa penelitian yang 

hampir sama namun memiliki perbedaan lokasi penelitian, skala data. 

Ada empat penelitian yang ditemukan oleh peneliti, yaitu : Nugroho 

(2015) melakukan penelitian prediksi laju erosi dan sedimentasi di Sub-

DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri dengan model SWAT ; Endrawati 

(2013) melakukan penelitian debit aliran sungai menggunakan model 

SWAT di Sub- DAS Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat ; Hamdan 

(2010) melakukan penelitian debit aliran di Sub- DAS Ciliwung Hulu 

dengan model SWAT ; dan Feijal (2012) melakukan penelitian prediksi 

hasil limpasan permukaan dan laju erosi dari Sub- DAS Krueng Jreu 

menggunakan model SWAT. Penelitian-penelitian tersebut dapat 

menjadi acuan untuk melakukan penelitian prediksi erosi di Sub- DAS 

Cikapundung. Dari beberapa penelitian tersebut mempunyai persamaan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu metodenya dan yang 

membedakan dengan penelitian ini yaitu tujuannya yang melakukan 

pemetaan klasifikasi erosi di Sub- DAS Cikapundung  sebagai berikut.
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 
Judul Tujuan Metode Hasil 

1. 
Prima Nugroho 

(2015) 

Model Soil Water Assessment 

Tool (SWAT) untuk Prediksi 

Laju Erosi dan Sedimentasi di 

Sub DAS Keduang Kabupaten 

Wonogiri 

1. Mengetahui sebaran spasial 

hidrologic response unit (HRU) 

yang ada di daerah penelitian. 

2. Mengetahui akurasi pemodelan 

SWAT dalam prediksi laju erosi dan 

sedimentasi. 

3. Menganalisis tingkat laju erosi dan 

sedimentasi yang ada di Sub DAS 

Keduang.   

SWAT 1. Pola spasial HRU 

2. Kalibrasi dan validasi 

3. Laju erosi dan sedimentasi 

2. 
Endrawati 

(2013) 

Analisis Debit Aliran Sungai 

menggunakan Model SWAT 

di Sub DAS Ciasem 

Kabupaten Subang Jawa Barat 

1. Mengetahui dinamika perubahan 

penggunaan lahan dan debit sungai 

di Sub DAS Ciasem. 

2. Mengetahui efektivitas penggunaan 

model SWAT dalam menganalisis 

debit aliran sungai di Sub DAS 

Ciasem menggunakan data yang 

tersedia. 

SWAT 1. Jaringan sungai, topografi, 

iklim, dan jenis tanah 

2. Perubahan penggunaan lahan 

3. Curah hujan dan debit hasil 

pengukuran 

4. Debit dugaan model SWAT 

5. Simulasi dampak perubahan 

penggunaan lahan terhadap 

debit 

3. Mohamad Hamdan Analisis Debit Aliran Sungai 1. Aplikasi open-source software MW- SWAT 1. Kondisi daerah penelitian 
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(2010) Sub DAS Ciliwung Hulu 

menggunakan MW-SWAT 

SWAT untuk menganalisis debit 

aliran air sungai di Sub DAS 

Ciliwung Hulu. 

2. Membandingkan debit aliran sungai 

hasil simulasi dengan data hasil 

observasi. 

2. Tanah dan topografi 

3. Penggunaan lahan 

4. Iklim 

5. Evapotranspirasi 

6. Penggunaan Map Window 

7. Kalibrasi dan validasi 

4. 
T. Ferijal 

(2012) 

Prediksi Hasil Limpasan 

Permukaan dan Laju Erosi 

dari Sub DAS Krueng Jreu 

Menggunakan Model SWAT 

1. Memprediksi besarnya limpasan 

permukaan dan sedimen yang 

dihasilkan oleh Sub DAS Krueng 

Jreu Aceh Besar menggunakan 

model SWAT. 

2. Memprediksi dampak perubahan 

curah hujan dan tata guna lahan 

terhadap limpasan permukaan dan 

sedimen yang dihasilkan. 

SWAT 1. Pengembangan model SWAT 

untuk Sub DAS Krueng Jeru 

2. Analisa sensitivitas, kalibrasi 

dam kehandalan model  

3. Parameter hidrologi dan erosi 

Sub DAS Krueng Jeru 

4. Dampak perubahan curah 

hujan dan tata guna lahan 

terhadap erosi 

5. Skenario perubahan curah 

hujan 

6. Skenario perubahan tata guna 

lahan 

5. 
Wulan Putriana Umamit 

(2021) 

Pemodelan Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) 

untuk Prediksi Erosi di Sub- 

1. Menganalisis sebaran spasial tingkat 

laju erosi dengan pemodelan SWAT 

di Sub- DAS Cikapundung. 

SWAT 1. Sebaran spasial tingkat erosi 

di Sub- DAS Cikapundung 

2. Akurasi hasil prediksi erosi 
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DAS Cikapundung Kabupaten 2. Menentukan keakuratan pemodelan 

SWAT untuk laju erosi di Sub- DAS 

Cikapundung. 

menggunakan model SWAT 

Sumber: Penulis, 2021 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Perhitungan prediksi erosi dengan pemodelan SWAT lebih cepat 

dilakukan, karena lebih simpel dibandingakan pemodelan lainnya yang 

dilakukan secara manual. Parameter  yang digunakan untuk pengolahan data 

dengan pemodelan SWAT antara lain: iklim, penggunaan lahan, jenis tanah, 

kelerengan, tubuh air, dan sungai. 

Kondisi iklim dengan curah hujan yang tinggi berpengaruh terhadap 

tingginya erosi yang terjadi. Karena, curah hujan tinggi menyebabkan 

erodibilas tanah menjadi semakin besar. Erodibilitas merupakan kepekaan 

tanah terhadap erosi. 

Menurunnya karakteristik tanah dan menurunnya jumlah vegetasi di 

sebabkan oleh adanya penggunaan lahan. Semakin tinggi penggunaan lahan, 

maka akan semakin berkurang juga jumlah vegetasi yang ada. Hal tersebut 

berpengaruh pada kapasitas penyimpanan air dalam tanah yang semakin 

berkurang, karena vegetasi sebagai media infiltrasi air. Air yang tidak ter 

infiltrasi akan mengalir ke permukaan tanah dengan debit aliran tertentu yang 

di pengaruhi oleh curah hujan, ditambah pengaruh lereng yang terjal. 

Semakin tinggi kelerengannya, maka akan semakin deras laju aliran 

yang ada dan perlahan akan mengangkut partikel-partikel tanah ke tempat 

yang lebih rendah di daerah aliran sungai atau terjadi yang disebut dengan 

erosi. Jenis tanah yang mudah tererosi adalah tanah yang mengandung pasir 

halus dan debu yang tinggi, sehingga mudah untuk menangkap air namun 

mudah pula untuk melepas. Partikel tanah yang terbawa aliran akan 

mengendap di hilir sungai dan terjadi yang sering disebut sedimentasi. 

Sedimentasi di area sungai  dapat menyebabkan pendangkalan sungai, 

sehingga diperlukan tindakan yang tepat untuk mengelola sungai. 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 
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1.7. Batasan Operasional 

Erosi didefinisikan sebagai hilangnya tanah atau bagian-bagian tanah 

dari suatu tempat yang diangkut air atau angin ke tempat lain Arsyad, (2009). 

HRU (Hidrology Response Units) merupakan hasil pembagian area 

Sub- DAS yang di klasifikasi berdasarkan tiga parameter yaitu kelerengan, 

tanah, dan penggunaan lahan. 

Running Model merupakan proses pengolahan data dalam SWAT 

dimana hasil dari proses ini yaitu simulasi dari keseluruhan data dengan 

beberapa output yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi. 

Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi 

parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian 

bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, saluran air, sungai dan waduk 

(Asdak, 1995). 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) Dalam Nugroho (2015), 

SWAT memungkinkan untuk diterapkan dalam berbagai analisis serta 

simulasi dalam suatu DAS. Informasi data masukan pada tiap Sub DAS, 

kemudian dilakukan pengelompokan atau disusun dalam kategori: iklim, unit 

respon hidrologi (HRU), tubuh air, air tanah, dan sungai utama sampai pada 

Sub DAS. Unit respon hidrologi pada tiap Sub- DAS terdiri dari variasi 

penutup lahan, tanah, dan manajemen pengelolaan Neitsch, et. al. (2005). 

Validasi Data merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang 

sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan 

atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan 

senantiasa mencapai hasil yang diinginkan (Fatin, 2018). 
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