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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Erosi 

Erosi merupakan pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari suatu 

tempat ketempat yang lain oleh media alami (Arsyad, 2012). Erosi sendiri 

disebabkan oleh dua faktor alami yaitu erosi oleh air, dan angin, erosi air sendiri 

disebabkan oleh kekuatan air sedangkan erosi air disebabkan oleh kekuatan angin. 

Didaerah beriklim basah erosi air yang lebih penting, sedangkan erosi oleh angin 

tidak terlalu berpengaruh. Erosi angin sendiri merupakan peristiwa yang sangat 

penting di daerah beriklim kering seperti daerah timur tengah. Indonesia sendiri 

merupakan daerah tropis yang umumnya beriklim basah dan agak basah (Arsyad, 

2010). 

Pada dasarnya erosi yang paling sering terjadi dan tingkat sedimennya yang tinggi 

adalah erosi permukaan (Sheed Erotion), jika kita bandingkan dengan jenis erosi 

lain seperti erosi alur (Nill Erotions), erosi parit (Gully Erosion) dan erosi tebing 

sungai (Stream Bank Erosion) erosi permukaan merupakan erosi yang paling sering 

terjadi. Faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi adalah sebagai berikut 

(Asdak, 1995) : 

1. Faktor iklim 

Faktor iklim merupakan penentuan nilai indeks erosivitas hujan, hal yang 

berpengaruh dalam hal ini adalah intensitas curah hujan, yaitu banyaknya hujan per-

satuan waktu, berkaitan dengan intensitas curah hujan dan besarnya butir hujan 

makin besar butir hujan maka makin besar pulalah kemungkinan erosi permukaan 

dan intensitas erosi yang terjadi. 

2. Faktor tanah 

Sifat-sifat tanah dapat menentukan besar kecilnya erosi tanah yang terjadi, erosi 

akibat tanah ini dinyatakan sebagai faktor erodibilitas (kepekaan tanah terhadap 

erosi). Setiap jenis tanah mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap erosi 

permukaan. 
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3. Faktor bentuk kewilayahan (Topografi) 

Faktor bentuk kewilayahan sangat berpengeruh terhadap tingkat erosi yang terjadi 

karena kecepatan laju air dipermukaan di pengaruhi oleh bentuk wilayah, yang 

berperan terhadap pengangkutan partikel-partikel tanah. Karena makin besar 

kemiringan lereng dan makin panjang lereng makin kemungkinan erosi yang terjadi 

makin tinggi.  

4. Faktor tanaman penutup tanah (vegetasi)  

Faktor penutup tanah sangat berpengaruh terhadap tingkat erosi tanah karena faktor 

penutup tanah memiliki sifat untuk melindungi tanah yang timpalan-timpalan keras 

butir-butir air hujan ke permukaan, selain itu vegetasi dapat menyerap air lebih 

banyak. Makin banyak air yang terserap ke permukaan tanah maka makin kecil 

jumlah air yang mengalir pada permukaan tanah, sehingga dapat memperkecil 

kemungkinan erosi permukaan dan intensitas erosi permukaan. Vegetasi juga 

berpengaruh terhadap peningkatan daya tanah untuk meresap air adalah karena 

terjadinya perbaikan struktur tanah melalui perakaran dan pembentukan sampah 

organik dari vegetasi tersebut, selain itu dengan adanya vegetasi akan 

memperlambat sampainya air hujan ke tanah, sehingga tanah mempunyai waktu 

untuk meresap air tersebut yang kemudian sampai atasnya. Pengaruh vegetasi 

terhadap erosi permukaan ditentukan oleh 3 (tiga) hal (M. Harris,1978) : 

a. Jenis Vegetasi 

b. Kerapatan Penutupan 

c. Lamanya Penutupan 

Makin rapat dan makin lama penutupan, serta makin rapat dan dalam perakaran 

vegetasi, maka makin kecil kemungkinan erosi permukaan dan intensitas erosi. 

Selain berpengaruh terhadap erosi, vegetasi juga berpengaruh terhadap neraca air 

karena adanya penggunaan air oleh vegetasi yang sesuai untuk tempat dan 

lingkungan tertentu adalah masalah yang perlu kita perhatikan. 

5. Faktor kegiatan/ perlakuan manusia terhadap tanah 

Penggunaan tanah dan perlakuan terhadap tanah merupakan pelaksanaan dari budi 

daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam tanah bagi kepentingan 
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hidup dan kehidupannya. Kegiatan/perilaku manusia terhadap tanah, selain dapat 

mempercepat erosi karena perlakuan-perlakuannya yang negatif, dapat pula 

mencegah erosi yaitu dengan cara perlakuan-perlakuan yang bersifat positif. 

2.2. Dampak Erosi 

Tabel 2. 1 Dampak Erosi 

 
(sumber: Arsyad S. 1989) 

Menurut Arsyad (1989), dampak erosi dapat dikelompokan dalam 2 (dua) jenis 

yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung yang dikaji di tempat atau diluar 

kejadian erosi. Adapun dampak erosi menurut Arsyad dijabarkan dalam Tabel 2.1 

seperti diatas. 

Bentuk Dampak Dampak di Tempat Kejadian
Dampak di Luar Tempat 

Kejadian

kehilangan lapisan tanah yang 

baik bagi berjangkarnya akar 

tanaman

Pelumpuran/pendangkalan 

waduk,sungai,saluran dan 

badan air lainnya

 Kehilangan unsur hara dan 

kerusakan struktur tanah

Tertimbunnya lahan pertaian, 

jalan dan bangunan lainnya

Peningkatan Penggunaan 

energi untuk Produksi

Menghilangnya mata air dan 

memburuknya kualitas air

Kemerosotan produktivitas 

tanah atau bahkan menjadi 

tidak dapat dipergunakan 

untuk berproduksi

Kerusakan Ekosistem 

perairan (tempat bertelur 

ikan, terumbu karang, dsb)

Kerusakan bangunan 

konservasi dan bangunan 

lainnya

Kehilangan nyawa dan harta 

oleh banjir

Pemiskinan petani penggarap/ 

pemilik tanah

Meningkatkan frekuensi dan 

masa kekeringan

Berkurangnya alternatif 

penggunaan tanah

kerugian oleh memendeknya 

umur waduk

Timbulnya dorongan/tekanan 

untuk membuka lahan baru

Timbulnya keperluan akan 

perbaikan lahan dan bangunan 

yang rusak

1. Langsung

2. Tidak Langsung

Meningkatnya frekuensi dan 

besarnya banjir
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2.3. Bahaya Erosi 

Untuk mengetahui seberapa besar bahaya erosi yang terjadi dengan menggunakan 

persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation), maka dapat diperoleh gambaran 

tentang tingkatan erosi yang terjadi di suatu tempat atau Daerah Aliran Sungai 

(DAS), apakah sudah masuk dalam kriteria membahayakan atau tidak. Adapun 

klasifikasi kelas bahaya erosi dapat di lihat dalam Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kelas Bahaya Erosi 

 
(Sumber : Departemen Kehutanan, 2019 ) 

2.4. Sedimentasi 

Sedimen adalah tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut air maupun angin 

dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai (DAS) dan 

masuk kedalam suatu badan air. Sedimen yang terbawa masuk ke dalam sungai 

hanya sebagian dari tanah yang tererosi dari tempatnya, dan sebagian lagi dari tanah 

yang terbawa erosi akan mengendap pada suatu tempat di lahan bagian bawah 

tempat erosi pada DAS tersebut (Arsyad, 2010)  

1. Proses terjadinya Sedimentasi 

Proses sedimentasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: 

a. Proses sedimentasi secara geologis 

Proses sedimentasi ini merupakan proses erosi tanah yang berjalan secara 

normal,dalam artian proses pengendapan yang berlangsung masih dalam batas 

yang diperbolehkan atau dalam keseimbangan alam dari proses degradasi dan 

agradasi pada perataan kulit bumi akibat pelapukan. 

b. Proses sedimentasi yang dipercepat 

Proses sedimentasi yang dipercepat maksudnya disini adalah proses 

sedimentasi yang menyimpang dari prose secara geologi dan berlangsung dalam 

Kelas bahaya 

Erosi

Tanah Hilang, A dalam 

(ton/ha/tahun)
Keterangan

I <15 sangat Ringan

II 15-60 Ringan

III 60-180 Sedang

IV 180-480 Berat

V > 480 Sangat Berat
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kurun waktu yang cepat, bersifat merusak atau merugikan dan dapat 

mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Kejadian tersebut biasanya 

disebabkan oleh kegiatan manusia dalam mengolah tanah, cara mengolah tanah 

yang salah dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang tinggi. 

Sedimentasi ini biasanya menalui proses pengendapan material yang ditransport 

oleh media air, angin, es atau gletser. Proses sedimentasi ini tidak secara 

langsung. Adapun proses-prosesnya adalah sebagai berikut: 

1) Pelapukan  

Proses ini terjadinya pemecahan atau penguraian struktur dan tekstur 

batuan yang disebabkan oleh berbagai gejala alam, seperti perbedaan suhu 

yang ekstrim, aliran air, pengaruh tumbuhan dan bakteri, maupun proses 

kimia. Proses sedimentasi diawali dengan pelapukan, dimana batuan tanah 

akan terkikis menjadi butiran-butiran batuan yang kecil oleh gaya eksogen 

maupun gaya endogen. Butiran-butiran yang terkikis ini akan terbawa oleh 

materi seperti angin, air, maupun gletser. 

2) Pengangkutan  

Media pengangkutan ini bisa berupa air, angin, maupun gletser, namun yang 

memiliki peranan paling besar dalam sedimentasi adalah air. Selama 

trasportasi berlangsung terjadi perubahan secara fisik material, seperti 

ukuran dan roundness. Air mengalir di permukaan tanah atau sungai 

membawa batuan halus baik terapung, melayang, atau digeser didasar 

sungai menuju tempat yang lebih rendah. Hembusan angin juga bisa 

mengangkat debu, pasir, bahkan bahan material yang lebih besar. Makin 

kuat hembusan angin maka makin besar pula daya angkutnya, pengendapan 

material batuan yang telah diangkat oleh tenaga air maupun angin dapat 

mengakibatkan terjadinya sedimentasi. 

3) Sedimentasi 

Pengendapan terjadi apabila arus dan gaya dari media pengangkut sudah 

mulai menurun sehingga berada pada titik daya angkutnya, biasanya ini 

terdi pada daerah cekungan-cekungan laut, muara sungai. Secara umum 

lingkungan pengendapan darat, transisi dan lingkungan pengendapan laut. 
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4) Litifikasi atau Pembatuan 

Semakin banyak pengendapan maka sedimen tersebut akan terkena gaya 

berat atau gravitasi dari material-material sedimen itu sendiri, sehingga 

volume menjadi berkurang dan cairan yang mengisi pori-pori akan 

berimigrasi ke atas yang sering disebut dengan komplaksi. Bila komplaksi 

meningkat secara terus-menerus maka akan terjadi pengerasan terhadap 

material-material sedimen sehingga meningkat ke proses pembatuan atau 

litifikasi yang disertai dengsn sedimentasi dimana material-material semen 

terikat oleh unsur-unsur mineral yang mengisi pori-pori antara butir 

sedimen. 

2. Macam-macam sedimentasi 

Sedimentasi terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. Sedimen oleh media air 

Lumpur dan material lain hasil dari erosi akan diangkut oleh aliran air akan 

diendapkan ke tempat yang lebih rendah. Tempat pengendapan itu berupa 

daratan rendah, waduk, situ, danau, muara sungai, sungai, tepi pantai, dan dasar 

laut. Lumpur dan material lain hasil erosi akan diendapkan di sekitaran muara 

sungai dan pantai akan membentuk bentang alam dan delta. Delta itu sendiri 

merupakan daratan di muara sungai yang di bentuk dari endapan sungai, 

sedangkan gosong pasir adalah gundukan pasir atau tanah di tepi pantai yang 

menyembul di permukaan laut bila air laut surut akan tenggelam kembali bila 

air pasang. 

b. Sedimen oleh media angin 

Material hasil erosi yang di terbangkan oleh angin akan diendapkan dalam 

beberapa wujud (kenampakan), yaitu tanah loss. Debu yang di bawa oleh angin 

dari gurun pasir akan mengendap disekitar gurun dan membentuk tanah loss. 

Tanah ini sangat subur dan baik untuk pertanian, bila cukup air.  

c. Sedimen oleh media gletser 

pada saat gletser meluncur, maka akan mengikis tanah dan batuan yang 

dilewatinya dan diendapkan di bagian bawah (lembah) endapan tersebut sering 

disebut sebagai morain. 
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3. Dampak dari Sedimentasi 

Ada beberapa dampak yang terjadi akibat terjadinya sedimentasi : 

1. terbentuknya dataran-dataran alluvial yang luas dan banyak terdapat di dunia, 

merupakan suatu keuntungan karena dapat memberikan lahan untuk perluasan 

pertanian atau pemukiman (Sitanala, 2010). 

2. Terjadinya pengendapan sediman di dasar sungai yang menyebabkan naiknya 

dasar dasar sungai, kemudian menyebabkan tingginya muka air sehingga 

berakibat seringnya terjadi bencana banjir yang menimpa lahan-lahan yang 

dilindungi. 

3. Banyak bangunan-bangunan sipil di daerah hilir menjadi terganggu, saluran-

saluran, jaluran navigasi air, waduk-waduk yang mengalami sedimen. 

4. Kandungan sedimen yang tinggi pada air sungai juga akan merugikan pada 

penyediaan air bersih yang bersumber dari air bersih yang bersumber dari air 

permukaan, biaya pengelolaan akan menjadi lebih mahal (Suripin, 2001). 

2.5.  SDR  (Sediment Delivery Ratio) 

Sediment Delivery Ratio (SDR) merupakan perbandingan antara sedimen yang 

masuk ke dalam waduk atau aliran sungai dengan sedimen yang tererosi. Nilai SDR 

itu sendiri dapat menunjukan keefektifan dari sistem pengendalian erosi yang ada 

seperti tata guna lahan, konserfasi lahan, dan lain sebagainya pada daerah aliran 

sungai Way Umpu. Makin kecil nilai SDR (Sediment Delivery Ratio) berarti makin 

efektif sistem pengendalian erosi yang ada, dan begitu pula sebaliknya. 

Nilai besarnya Sediment Delivery Ratio (SDR) dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti: 

1. Proses erosi (erosion proses) 

2. Kedekatan dengan waduk (proximity to basin outlet) 

3. Kerapatan saluran (drainage efficiency) 

4. Karakteristik tanah/permukaan (soil and cover characteristic) 

5. Peruntukan lahan (depositional features) 

6. Luas dan slope daerah tangkapan (waters shed size and slope) 
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Nilai SDR dapat diperoleh dengan cara membagi besarnya sedimentasi yang terjadi 

di waduk dengan besarnya erosi permukaan yang terjadi di daerah tangkapan sungai 

(hasil hitungan rumus USLE). Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

pendugaan nilai SDR berdasarkan Tabel 2.3 Soil Conversation Service- USDA. 

Atau dapat di cari dengan persamaan sebagai berikut: 

 
SDR = 

Hasil Sedimen Yang di Peroleh

Erosi Total pada suatu DAS
 

 (2.1) 

SDR juga dapat dicari dengan persamaan (Boyce,1975) sebaga berikut : 

 SDR = 0,41 x A-0,3 (2.2) 

Dengan : 

A = Luas DAS (ha) 

Tabel 2. 3 SDR menurut soil conservation service-USDA 

Luas Cachmen Area 
SDR % 

Km2 Ha 

0,05 5 58 

0,1 10 52 

0,5 50 39 

1 100 35 

5 500 25 

10 1000 22 

50 5000 15,3 

100 10000 12,7 

500 50000 7,9 

1000 100000 5,9 
(Sumber : Soil Conservation Service-USDA) 

2.6.  Sediment Yield 

Sediment Yield terjadi akibat erosi tanah yang meliputi proses pelepasan agregat-

agregat tanah dan proses pemindahan atau pengangkutan tanah oleh air yang akan 

megakibatkan timbulnya bahan endapan (sedimen) di suatu tempat. Dengan aliran 

air, agregat-agregat tanah yang lepas akan diangkut, kemudian akan diendapkan 

pada tempat tertentu berupa pengendapan atau sedimentasi, baik untuk sementara 

atau selamanya. 
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Sediment Yield dapat dicari dengan persamaan oleh Wiscmeier dan smith (1978) 

SR = SDR x A         (2.3) 

Dimana : 

SR = Sediment Yield (ton/ha/thn) 

SDR = Sediment Delivery Ratio (%) 

A = Erosi (ton/ha/tahun) 

Menentukan besarnya erosi tanah permukaan yaitu dengan cara menghitung besar 

erosi total dengan rumus Hadley (1985) yaitu menjumlahkan faktor besar erosi 

tanah permukaan (A) dengan erosi lembah dan erosi saluran yang besarnya adalah 

25% dari faktor kehilangan tanah dengan rumus:  

 E = A + (25% A) (2.4) 

2.7. Batas Toleransi Erosi (T) 

Batas erosi terbesar dalam (mm/tahun) atau (ton/ha/tahun) yang masih 

diperbolehkan atau dapat ditoleransi agar terpelihara suatu kedalaman tanah yang 

cukup bagi pertumbuhan tanaman sehingga memungkinkan tercapainya 

prokdutifitas yang tinggi secara lestari disebut soil loss tolerance atau bisa disebut 

erosi yang dapat ditoleransi (T). kedalaman tanah yang cukup berarti sebagai 

tempat berjangkarnya akar tanaman dan sebagai tempat untuk menyimpan air serta 

unsur hara yang diperlukan oleh tanaman agar tumbuh dengan baik (Kironoto, 

2001). Batas toleransi untuk tanah di Indonesia disajikan dalam Tabel 2.4. 

Kriteria dalam penetapan batas toleransi adalah kedalaman efektif lapisan (solum) 

tanah dan laju permeabilitas. Batas nilai toleransi erosi untuk tanah-tanah yang 

memiliki solum dangkal, nilainya kecil, sedangkan untuk tanah yang memiliki 

lapisan dalam dan permeabilitas cepat, nilai batas toleransi erosinya lebih tinggi. 

Kedalaman efektif lapisan tanah adalah kedalaman tanah yang baik bagi 

pertumbuhan akar tanaman sampai pada lapisan yang tidak dapat ditembus akar. 

Kriteria kedalaman tanah dapat di bagi menjadi beberapa bagian yaitu (Kironoto, 

2001). 

1. > 90 cm, maka dinyatakan tanah bersolum dalam; 

2. 50 - 90 cm tanah bersolum sedang 
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3. 25 - 50 cm tanah bersolum dangkal dan kurang dari  

4. < 25 cm dinyatakan sebagai tanah bersolum sangat dangkal. 

Tabel 2. 4 Pedoman Penentuan Nilai T Untuk Tanah-Tanah Indonesia 

Sifat Tanah dan Substratum 
Nilai T 

mm/Tahun 

Tanah sangat dangkal di atas batuan 0 

Tanah sangat dangkal di atas bahan telah lapuk (tidak terkonsolidasi) 0.4 

Tanah dangkal di atas bahan yang telah melapuk 0.8 

Tanah dengan kedalaman sedang diatas bahan telah melapuk 1.2 

Tanah yang dalam dengan lapisan bawah yang kedap air diatas substrata 

yang telah melapuk 

1.4 

Tanah yang dalam dengan lapisan bawah permeabilitas lambat, diatas 

substrata telah melapuk 

1.6 

Tanah yang dalam dengan lapisan bawahnya berpermeabilitas sedang, 

diatas substrata telah melapuk 

2 

Tanah yang dalam dengan lapisan bawah yang permeable, diatas substrata 

telah lapuk 

2.5 

 (Sumber : Rusdiyanto,2002) 

2.8.  Prediksi Laju Erosi 

Untuk menghitung laju erosi di DAS Way Umpu dapat menggunakan persamaan 

USLE yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1965,1978) dapat 

diprediksi laju erosi rata-rata dari suatu bidang tanah tertentu, untuk setiap macam 

pertanaman dan tindakan pengelolaan yang sedang atau yang mungkin dapat 

dilakukan. Persamaan yang digunakan mengelompokkan berbagai parameter fisik 

dan pengelolaan yang mempengaruhi laju erosi ke dalam 6 (enam) parameter utama. 

Persamaan USLE yang digunakan adalah sebagai berikut 

 A =   R.K.Ls.C.P ( 2.5) 

Keterangan : 

A = Erosi total (ton/hektar/tahun) 
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R = Indesk Erosivitas hujan (cm) 

K  = Faktor erodibilitas tanah 

L = Faktor panjang lereng (m) 

S = Faktor kemiringan lereng (%) 

C = Koefisien Hujan  

P = Faktor pengelolaan lahan 

Jika nilai P = 1 berarti tidak ada tindakan konservasi 

Jika nilai P < 1 bererti ada tindakan konservasi atau perbaikan 

2.8.1. Faktor Erosivitas Hujan (Rm) 

Erosivitas hujan adalah kemampuan atau daya hujan untuk menimbulkan erosi pada 

tanah. ada cara untuk menghitung erosivitas hujan bedasarkan data curah hujan 

bulanan, curah hujan tahunan, dan jumlah hari hujan. Dalam menghitung Erosivitas 

hujan biasa di cari dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan data 

hujan bulanan (Bols, 1978). Maka digunakan persamaan sebagai berikut: 

Keterangan : 

Rm = Erosivitas hujan bulanan 

Pm = Hujan bulanan (cm) 

2.8.2. Metode Poligon Thiessen 

Metode ini merupakan cara terbaik dan paling banyak digunakan walau masih 

memiliki kekurangan karena tidak memasukkan pengaruh topografi. Caranya 

adalah dengan memplot letak stasiun-stasiun curah hujan ke dalam gambar DAS. 

Kemudian dibuat garis penghubung di antara masing-masing stasiun dan ditarik 

garis sumbu tegak lurus.  

 

R=
A1R1+A2R2+…+AnRn

A1+A2+…+An
       (2.7) 

 Rm = 2,21 (Pm)1,3 (2.6) 



 

 

 16   

 

Dimana : 

𝑅   = Rata-rata curah hujan (mm) 

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 = Besarnya curah hujan di stasiun hujan (mm) 

𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴𝑛 = Luas sub area masing-masing stasiun hujan (km2) 

2.8.3.  Faktor Erodibilitas Tanah (K) 

Faktor erodibilitas tanah bisa didapatkan dengan cara percobaan lapangan atau 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 100 K = 1,292 [2,1 M-1,14 (10-4)(12-a) + 3,25(b-2) + 2,5(c-3)] (2.8) 

Keterangan : 

M  = Presentase fraksi pasir sangat halus dan fraksi debu (ø 0,1-1,15 mm dan 0,05-

0,02) x (100 – presentase fraksi lempung) 

a    = Presentase bahan organik 

b    = Struktur tanah yang digunakan dalam klasifikasi tanah 

c    = Kelas permeabilitas tanah 

untuk menggunakan persamaan di atas kita memerlukan analisis tekstur tanah, yang 

meliputi persentase kandungan fraksi pasir (2,0 -0,10mm), persentase fraksi pasir 

sangat halus (0,1-0,05 mm), debu (0,05 – 0,002 mm), fraksi lempung (<0,002 

mm),persentase bahan organic tanah, struktur tanah dan permeabilitas profil tanah. 

 
Gambar 2. 1 Nomogram Untuk Penentuan K 

 (sumber : R.P.C. Morgan, 1986) 
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Untuk beberapa jenis tanah Dinas Kelembangan Rehabilitasi Tanah Lahan dan 

Konservasi Tanah (RLTK) Departemen Kehutanan telah mengeluarkan ketentuan 

untuk nilai K nya tersebut, adapun Tabelnya dapat di lihat dalam Tabel 2.5. 

Tabel 2. 5 Tabel Nilai (K) 

 
(Sumber : Puslitbang Pengairan Bogor,1985) 

 

 
Tipe Tanah 

  
Soil Types 

 K 
    

Factor         
       

Aluvial Kelabu   Grey Alluvial Soils  0.315 
    

Aluvial Coklat Kekelabuan  Greyish brown Alluvial Soils 0.193 
     

Aluvial Coklat Kelabu  Grey brown Alluvial Soils  0.315 
   

Aluvial Coklat Tua Kekelabuan Greyish Dark Brown Alluvial Soil 0.193 
     

Aluvial Hidromorf   Hydromorphic Alluvial Soils 0.156 
   

Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Association of Grey Alluvial and  

Kekelabuan   Greyish brown Alluvial Soils 0.193 
    

Aluvial Kelabu Kekuningan  Yellowish Grey Alluvial Soils 0.193 
      

Aluvial Kelabu Tua   Dark Grey Alluvial Soils  0.259 
       

Andosol Coklat   Brown Andosols   0.278 
   

Andosol Coklat dan Latosol Coklat Association of Brown Andosols  

Kemerahan   and Redish Brown Latosols 0.271 
    

Andosol Coklat Kekuningan  Yellowish Brown Andosols 0.223 
   

Andosol Coklat, Andosol Coklat Association of Brown Andosols ,  

Kekuningan, Litosol   Yellowish Brown Andosols, and  

    Litosol    0.271 
    

Asoiasi Andosol Kelabu dan  Association of Gey Andosols and  

Regosol Kelabu   Grey Regosols   0.271 
       

Asosiasi Aluvial  Coklat  Kelabu Association of Grey Brown  

dan Aluvial Coklat   Alluvial and Brown Soils  0.193 
    

Asosiasi Aluvial Kelabu dan  Association of Grey Alluvial and  

Coklat Kekelabuan   Greyishh Brown Alluvial Soils 0.193 
      

Asosiasi Andosol Coklat dan Glei      

Humus    Association of Brown Andools 0.202 
       

Asosiasi Andosol Coklat dan  Association of Brown Andosols  

Regosol Coklat   and Brown Regosols  0.271 
   

Asosiasi Glei Humus dan Aluvial Association of Humic Gleysols and  

Kelabu    Grey Aluvial soils  0.205 
      

Asosiasi Glei Humus Rendah dan Association of Low Humic  

Aluvial Kelabu   Gleysols and Grey Aluvial soils 0.202 
      

Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Association of Grey Hydromorphic  

Planosol Coklat Kekelabuan  Soils and Greyish Brown   

    Planosols    0.301 
      

Asosiasi Latosol Coklat dan Association of Brown Latosols and  

Latosol Coklat Kekuningan  Yellowsih Brown Latosols  0.091 
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Tabel 2. 6. Tabel Nilai K 

 

Sumber : Undang Kumia dan Sudardjo (1984) 

2.8.4. Faktor Panjang (L) dan Kemiringan Lereng (LS) 

Panjang lereng dapat dihitung dari suatu tempat permukaan tanah dimana erosi 

mulai terjadi sampai dengan tempat dimana terjadi pengendapan, atau sampai pada 

suatu tempat dimana aliran air permukaan tanah masuk kedalam saluran. Data dari 

lapangan juga dapat menunjukkan bahwa besarnya erosi per satuan luas sebanding 

dengan pangkat panjang lereng. Oleh karena itu nilai L berbanding besarnya erosi 

suatu lereng terhadap besarnya erosi dari lereng dengan panjang 22,1 m, maka nilai 

L dapat dinyatakan dengan: 

 L = (X/22,1)m (2.9)     

Keterangan : 

L = panjang kemiringan lereng tanah (m) 

X = Panjang Lereng 

m = tetapan tergantung dari kemiringan lereng tanah 

jika : 

m = 0,2 untuk kemiringan lereng  ≤ 1% 
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m = 0,3 untuk kemirngan lereng> 1% sampai dengan  ≤ 3% 

m = 0,4 untuk kemiringan lereng >3% sampai dengan  ≤ 5% 

m = 0,5 untuk kemiringan lereng >5% 

panjang kemiringan lereng pada petak uji standar adalah 72,6 ft atau sama dengan 

22,1 m , sehingga untuk untuk panjang kemiringan lereng sembarang perlu dibagi 

dengan nilai 72,6 ft atau 22,1 m sesuai dengan persamaan (2.9). 

Dalam beberapa situasi adakalanya niali eksponen panjang lereng yang didapat dari 

data percobaan lapangan mungkin akan memberikan angka laju erosi yang terlalu 

tinggi jika penggunaan lereng yang panjangnya lebih dari 400 m. hal ini wajar 

terjadi mengingat bahwa lereng yang demikian panjang jarang sekali memiliki 

kecuraman yang seragam, dan ketidak seragaman ini akan mempengaruhi 

pengangkutan tanah ke bagian bawah lereng. 

Besarnya erosi meningkat lebih besar dibandingkan dengan aliran permukaan jika 

kecuraman lereng S bertambah. Kecuraman lereng dinyatakan dengan derajat sudut 

lereng atau persen. Jika lereng memiliki nilai 100 % maka sudutnya berarti 45º. 

Nilai faktor S dalam persamaan USLE dapat di hitung dengan: 

 S = 65,41sin2 Ø + 4,56 sin Ø + 0,065 (2.10) 

Dengan Ø ialah sedut lereng (derajat), jika digunakan S dalam persen makan 

persamaannya menjadi : 

 
S =

0,43+0,30 s+0,43 s2

6,613
 (2.11) 

 S = 0,065 +0,045 s +0,0065 s2 (2.12) 

Keterangan : 

S merupakan kecuraman lereng (%). Persamaan (2.11) dan (2.12) dikembangkan 

dari data percobaan lereng yang kemiringannya kurang dari 20%. Dalam 

prakteknya nilai L dan S sering dihitung secara bersamaan yang sering dengan 

disebut LS. LS itu sendiri merupakan perbandingan antara besar erosi dari sebidang 

tanah dengan panjang lereng dan kecuraman tertentu terhadap besarnya erosi dari 
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tanah yang terletak pada lereng dengan panjang 22,1 m dan kecuraman 9 %. Nilai 

LS dapat dihitung dengan rumus: 

 LS = (X/22,1)m (0,065 +4,56 sin Ø+ 65,41 sin2 Ø) (2.14) 

 LS = (X/22,1)m (0,065 +4,56 sin s+ 65,41 s2 ) (2.15) 

Keterangan : 

m = tetapan tergantung dengan kemiringan lereng tanah 

Ø = sudut kemiringan lereng tanah (derajat) 

S = kemiringan lereng tanah (%) 

Nilai LS juga dapat di cari dengan menggunakan nomogram pada Gambar 2.2 

berikut : 

 
Gambar 2. 2 Nomogram Untuk Penentuan Nilai Ls 

(Sumber : R.P.C. Morgan, 1986) 

Faktor kemiringan lahan juga dapat di cari dengan menggunakan tabel yang sudah 

dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tahun 2019, di tampilkan dalam Tabel 2.7  

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 7 Nilai Kelas Lereng dan Faktor LS 

Kelas Lereng Kemiringan Lereng Ls 

I 0-8 0.4 

II 8-15 1.4 

III 15-25 3.1 

IV 25-25 6.8 

V 25-40 9.5 
(Sumber : Departemen Kehutanan, 2019) 

2.8.5  Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

Menurut persamaan USLE faktor C merupakan perbandingan antara besarnya erosi 

dari tanah yang bertanaman dengan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi 

tanah yang tidak ditanami dan tanpa pengelolaannya. Nilai dari faktor C ini bisa di 

dapatkan dengan cara percobaan lapangan pada petak-petak standart.  

Nilai faktor C dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Parameter Alami 

Parameter alami misalnya adalah perubahan iklim dan fase pertumbuhan tanaman. 

2. Parameter yang di Pengaruhi oleh sistem pengolahannya 

Parameter pengelolaan tergantung dari sistem pengelolaan yang diterapkan 

misalnya pengelolaan tanah menurut kontur, atau penanaman dalam stripping atau 

teras.  

Untuk lebih jelasnya nilai C untuk nilai tanaman dan pengelolaan tanaman  dari 

berbagai penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2.8  berikut  

Tabel 2. 8 Nilai Faktor C (Pengelolaan Tanaman) 

No Macam Penggunaan Nilai Faktor 

1 Tanah Terbuka/ Tanpa Tanaman 1 

2 Sawah 0,01 

3 Tegalan 0,7 

4 Ubi Kayu 0,8 

5 Jagung 0,7 

6 Kedelai 0,4 
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Lanjutan Tabel 2.8 

No Macam Penggunaan Nilai Faktor 

7 Kentang 0,4 

8 Kacang Tanah 0,2 

9 Padi 0,561 

10 Tebu 0,2 

11 Pisang 0,6 

12 Akar Wangi (Sereh Wangi) 0,4 

13 Rumput Bede (Tahun Pertama) 0,287 

14 Rumput Bede (Tahun Kedua) 0,002 

15 Kopi dengan Penutup Tanah Buruk 0,2 

16 Talas 0,85 

17 Kebun Campur Kerapatan Tinggi 0,1 

18 Kebun Campur Kerapatan Sedang 0,2 

19 Kebun Campur Kerapatan Rendah 0,5 

20 Perladangan 0,4 

21 Hutan Alam (Serasah Banyak) 0,001 

22 utan Alam (Serasah Kurang) 0,005 

23 Hutan Produksi (Tebang Habis) 0,5 

24 Hutan Produksi (Tebang Pilih) 0,2 

25 Semak Belukar/ Padang Rumput 0,3 

(Sumber : Kironoto,2000) 

2.8.6. Faktor Pengelolaan Lahan (P) 

Faktor P adalah faktor praktek pengendalian laju erosi (pengelolaan) secara 

mekanis, misalnya penanaman mengikuti kontur, strip cropping, dan pembuatan 

teras. Faktor nilai P dapat didefenisikan sebagai perbandingan antara besarnya erosi 

dari tanah dengan suatu tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi tanah 

yang diolah menurut arah lereng. Nilai P dapat dikategorikan berdasarkan tindakan 

konservasinya seperti dalam Tabel 2.9 berikut : 

 



 

 

 23   

 

Tabel 2. 9 Nilai-Nilai Faktor Tindakan Konservasi Tanah (P) 

No Tindakan Khusus Konservasi Nilai P 

1 Teras bangku Konstruksi Baik 0,04 

Konstruksi Sedang 0,15 

Konstruksi Kurang Baik 0,35 

Teras Tradisional Baik 0,4 

2 Strip Tanaman Rumput (Padang Rumput) 0,4 

3 Pengolahan Tanah dan 

Penanaman Menurut Garis 

Kontur 

Kemiringan 0 – 8 % 0,4 

Kemiringan 9 – 20 % 0,5 

Kemiringan Lebih 20 % 0 

4 Tanpa Tindakan Konservasi 1 

(Sumber : Kironoto, 2000) 

untuk pertanian non irigasi, nilai faktor penggunaan lahan sering diambil sebesar 

0,5, sedangkan faktor pengelolaan untuk berbagai kelas kemiringan dan tingkat 

pengelolaan seperti pada Tabel 2.10 berikut: 

Tabel 2. 10 Tingkat Pengelolaan dan Faktor Pengelolaan Pertanian Non-irigasi 

 

(Sumber: Dep.Kimpraswil,2010) 

Untuk perhitungan erosi, Menurut Abdurrachman dkk (1984) ada kalanya yang 

dalam praktek di lapanga penilaian faktor P lebih mudah bila digabungkan dengan 

faktor C menjadi faktor CP, karena kedua faktor tersebut berkaitan erat. Nilai faktor 

CP untuk berbagai penggunaan lahan adalah sebagai berikut: 

Kemiringan 

0 - 2%

Kemiringan 

2 - 15%

Kemiringan 

15 - 40%

Kemiringan 

>40%

Sangat Rendah 0.620 0.600 0.790 0.880

Sedang 0.220 0.290 0.460 0.620

Tinggi 0.890 0.125 0.191 0.273

Optimal 0.023 0.039 0.060 0.087

Faktor P
Tingkat 

Pengelolaan
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Tabel 2. 11 Faktor CP Untuk Hutan 

 

(Sumber : Dep. Kimpraswil,2010) 

Tabel 2. 12 Faktor CP  

 
(Sumber : Abdurrachman dkk (1984)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemiringan 

0 - 2%

Kemiringan 

2 - 15%

Kemiringan 

15 - 40%

Tinggi 0.0005 0.001 0.0015

Rendah 0.0002 0.0005 0.001

Tinggi 0.001 0.002 0.003

Rendah 0.001 0.001 0.002

Semak 0.001 0.0015 0.002

Produksi

Faktor P
Laju 

Pengambilan
Tipe Hutan

Alam


