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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Hidrologi 

Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang 

kejadian, perputaran dan penyebaran air di atmosfir dan permukaan bumi serta di 

bawah permukaan bumi. Secara luas hidrologi meliputi pula berbagai bentuk air, 

termasuk transformasi antara keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfir, di atas 

dan di bawah permukaan tanah. Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi 

ada hubungan dengan ilmu lain, seperti meteorologi, klimatologi, geologi, 

agronomi kehutanan, ilmu tanah, dan hidrolika (Ahmad, 2011). 

Hidrologi dalam ekosistem DAS mempunyai hubungan dalam karakteristik 

yang spesifik dan berkaitan erat dengan unsur utamanya seperti jenis tanah, 

tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng (Asdak, 2014). Hubungan 

dari keduanya hidrologi dan ekosistem DAS saling mempengaruhi jika fungsi 

hidrologi terganggu maka dapat dipastikan ada unsur dalam ekosistem DAS yang 

terganggu. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga fungsi hidrologi agar dapat 

dimanfaatkan perlu dilakukan langkah-langkah konservatif untuk menjaga unsur-

unsur ekosistem DAS. Kondisi terganggunya fungsi hidrologi akibat semakin 

rusaknya hutan khususnya di bagian hulu disebabkan oleh penggunaan lahan yang 

tidak sesuai dengan kemampuannya dan pembangunan yang tidak mendukung 

upaya-upaya pelestarian alam (Wahid, et al., 2009). 

2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 
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menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di 

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU 

No. 7, 2004). 

Sebuah DAS yang terjaga kelestariannya dapat menyediakan unsur hara 

bagi tumbuh-tumbuhan, sumber makanan bagi manusia dan hewan, air minum yang 

sehat bagi manusia dan makhluk lainnya, serta tempat berbagai aktivitas manusia 

dan hewan, untuk itu pelestarian DAS sangat penting dilakukan untuk menjaga 

keberlanjutan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Suatu daerah aliran sungai 

atau DAS adalah sebidang lahan yang menampung air hujan dan mengalirkannya 

menuju parit, sungai, dan akhirnya bermuara ke danau atau laut. Istilah yang juga 

umum digunakan untuk DAS adalah daerah tangkapan air karena air mengalir dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah sepanjang lereng, maka garis batas 

sebuah DAS adalah punggung bukit sekeliling sebuah sungai. 

Menurut Ruijter dan Agus (2004) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang menampung air hujan 

dan mengalirkannya melalui saluran air, dan kemudian berkumpul menuju suatu 

muara sungai, laut, danau atau waduk. Keberadaan DAS menjadi kebutuhan 

manusia baik untuk keperluan industri, pengairan pertanian dan konsumsi rumah 

tangga. Fungsi dari suatu DAS merupakan fungsi gabungan yang dilakukan oleh 

seluruh faktor yang ada dalam DAS tersebut, yaitu vegetasi, bentuk wilayah 

topografi, tanah dan pemukiman. Apabila salah satu faktor tersebut mengalami 

perubahan, maka hal tersebut akan berpengaruh pada ekosistem DAS dan 

dampaknya adalah terjadinya erosi (Triwanto, 2014). 
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2.3 Erosi 

Menurut Wijitkosum (2012) erosi tanah adalah proses yang kompleks yang 

secara fisik terjadi oleh gerakan partikel tanah dari tempat tertentu. Penyebab utama 

adanya erosi adalah karena aktivitas alamiah dan aktivitas manusia. Ada beberapa 

tipe erosi permukaan yang sering dijumpai di daerah tropis diantaranya adalah erosi 

percikan, erosi kulit, erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing sungai. Perkiraan 

besarnya erosi dengan metode Universal Soil Loss Equation (USLE) yang 

dikembangkan oleh Wischmer dan Smith (1978). 

Menurut Arsyad (2006) penjelasan beberapa tipe erosi permukaan yang 

umum dijumpai di daerah tropis adalah: 

1. Erosi percikan adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian 

atas oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau sebagai air lolos. 

2. Erosi kulit adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah 

di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan air aliran 

(runoff). 

3. Erosi alur adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-

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

saluran air. 

4. Erosi selokan/parit adalah erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih 

dalam dan lebar serta merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. 

5. Erosi tebing sungai adalah pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan 

penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi adalah iklim, topografi, vegetasi 

tanah dan manusia. Di berbagai tempat tanah, iklim, dan topografi dapat serupa 
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namun berbeda dengan tingkat erosi yang biasanya berhubungan dengan 

penggunaan lahan. Sebagai contoh tingkat erosi yang berbeda pada lahan hutan dan 

lahan pertanian. (Taniadelmarlópez, et al.,  1998). 

Erosi secara ilmiah tidak menimbulkan musibah yang hebat bagi kehidupan 

manusia atau keseimbangan lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan hanya 

kecil saja, karena partikel tanah yang berpindah seimbang dengan banyaknya tanah  

yang terbentuk. Karena erosi pasti terjadi, terutama pada lahan-lahan usaha yang 

dikelola secara intensif, namun belum  mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, 

maka untuk menilai tingkat erosi tanah yang terjadi, perlu diketahui pula besarnya 

erosi yang diperkenankan. Perkiraan besarnya erosi dengan membandingkan angka 

erosi yang diperkenankan dengan perkiraan besarnya erosi yang terjadi. Besarnya 

erosi yang diperkenankan adalah sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Besar Erosi Yang Diperkenankan 

Jeluk Tanah (soil dept) Besar Erosi yang Diperkenankan 

(permissible erosion) 

Dalam (> 100 cm) 14 ton/ha/tahun 

Sedang (30-100 cm) 10 ton/ha/tahun 

Dangkal (< 30) 5 ton/ha/tahun 

  Sumber: Triwanto (2014) 

Perubahan dalam tanah dan tanaman-tanaman penutup tanah menjadi titik 

berat terjadinya erosi. Pengaruh erosi pada kesuburan tanah dapat dilihat dari 

perubahan struktur tanah, penurunan infiltrasi, dan perubahan profil tanah 

(Kartasaeputro dan Sutedjo, 2000). Perubahan inilah yang akan menentukan 

besarnya potensi bahaya erosi, yang dalam jumlah besar akan menimbulkan 

bencana tanah longsor. Potensi bahaya erosi memiliki tingkat-tingkat yang sudah 

diklasifikasikan.  
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Berdasarkan terjadinya tingkat bahaya erosi dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

Tabel. 2.2 Tingkat Bahaya Erosi  

Kelas 

 

Bahaya erosi 

(ton/ha/tahun) 

Keterangan  

I < 15 Sangat Rendah 

II 15-60 Rendah 

III 60-180 Sedang 

IV 180-480 Tinggi 

V > 480 Sangat Tinggi 

  Sumber: Departemen Kehutanan (1998) 

2.4 Metode USLE 

Perkiraan besarnya erosi didasarkan pada data kehilangan tanah pada suatu 

tempat tertentu. Karenanya dibatasi oleh faktor topografi, vegetasi, dan 

meteorologi. Hal ini, terbatas pada lokasi tertentu yang telah diketahui spesifikasi 

tanahnya, maka dikembangkan dengan persamaan matematis sebagai berikut: 

A = R K LS C P 

Dimana:  

A  = besarnya kehilangan tanah persatuan luas lahan, 

R = faktor erosivitas hujan, 

K = faktor erodibilitas tanah, yaitu kehilangan tanah perunit indeks 

erosivitas hujan 

LS  = faktor panjang dan kecuraman lereng 

C  = faktor pengelolaan tanaman 

P  = faktor pengendalian erosi secara mekanis 

 

USLE memungkinkan perencana memprediksi laju erosi rata-rata lahan 

tertentu pada suatu kemiringan dengan pola hujan tertentu untuk setiap macam-

macam jenis tanah dan penerapan pengelolaan lahan (tindakan konservasi lahan). 

USLE dirancang untuk memprediksi erosi jangka panjang. Persaman tersebut dapat 

juga memprediksi  erosi pada lahan-lahan (Listriyana, 2006 dalam A’yun; 2008). 
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Alasan utama penggunaan model USLE untuk memprediksi erosi DAS 

karena  model tersebut relatif sederhana dan input parameter model yang diperlukan 

mudah diperoleh (biasanya tersedia dan dapat dengan mudah diamati di lapangan) 

(Hidayat, 2003). 

2.4.1 Erosivitas Hujan (R) 

Erosivitas hujan adalah kemampuan atau daya hujan untuk menimbulkan 

erosi (Kusumandari dan Soedjoko, 2015). Kemampuan air hujan menyebabkan 

terjadinya erosi bersumber pada laju dan distribusinya, dimana keduanya saling 

mempengaruhi besarnya energi kinetik air hujan. Energi kinetik inilah yang 

menjadi penyebab terkelupasnya lapisan tanah atas oleh air hujan. Faktor erosivitas 

hujan merupakan hasil perkalian antara energi kinetik (E) dari satu kejadian hujan 

dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (l30). Untuk menentukan besarnya 

erosivitas hujan rata-rata tahunan adalah: 

 El30 = 6,12 (RAIN)1,21 (DAYS)-0,47 (MAXP)0,53 

El30  =  erosivitas hujan rata-rata tahunan 

RAIN  =  curah hujan rata-rata tahunan (cm) 

DAYS =  jumlah hari hujan rata-rata per tahun (hari) 

MAXP = curah hujan maksimum rata-rata dalam 24 jam per bulan untuk    

kurun waktu satu tahun (cm)    

 

2.4.2 Erodibilitas (K)  

Erodibilitas tanah merupakan jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap 

tahun per satuan indeks daya erosi curah hujan pada sebidang tanah tanpa tanaman 

(gundul), tanpa usaha pencegahan erosi, lereng 9% (5°), dan panjang lereng 22 

meter (Hardjowigeno, 1995). Data erodibilitas tanah merupakan salah satu 

informasi penting yang diperlukan, baik dalam hubungannya dengan erosi ataupun 
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dengan perencanaan teknik konservasi. Wischemeir, et al., 1971 (dalam Asdak, 

2014) mengemukakan bahwa nilai K secara matematis dapat dicari dengan 

persamaan yang menghubungkan karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas 

tanah.  

2.4.3 Panjang Lereng dan Kemiringan  (LS) 

Faktor LS merupakan rasio antara tanah yang hilang dari suatu petak dengan 

panjang dan derajat kelerengan tertentu dengan petak baku. Nilai LS dinyatakan 

dalam m (meter) yang mewakili pengaruh panjang dan kemiringan terhadap 

besarnya erosi.   

2.4.4 Pengelolaan (C)  

Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, seresah, kondisi 

permukaan tanah, dan pengelolaan terhadap besarnya erosi. Pada dasarnya untuk 

mendapatkan nilai C sangatlah sulit karena harus mempertimbangkan sifat 

perlindungan tanaman terhadap erosivitas hujan. Sifat perlindungan tanaman harus 

dinilai dari mulai penanaman sampai panen, bahkan hingga panen selanjutnya. 

Untuk menentukan nilai C tanpa mengurangi tingkat ketelitian, maka perlu merujuk 

publikasi yang sesuai dengan keadaaan lingkungan Indonesia (Vadari, Subagyono, 

dan Sutrisno, 2004).  

2.4.5 Konservasi (P) 

Tindakan konservasi yang dimaksudkan adalah tindakan yang tidak hanya 

teknik konservasi secara mekanis dan fisik saja, tetapi berbagai usaha yang dapat 

menurunkan erosi. Untuk mengetahui teknik konservasi dapat dilihat dengan 

interpretasi foto udara dan untuk memperkuat dapat dilihat secara langsung. Faktor 

P adalah nisbah tanah tererosi rata-rata lahan yang mendapat perlakuan konservasi 
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terhadap tanah tererosi rata-rata dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi 

(Vadari, et al., 2004).   

2.5 Penggunaan Lahan  

Tata guna lahan di Sub DAS Brantas Hulu sangat bervariasi yang tersebar 

pada seluruh wilayah tersebut. Tataguna lahan di Sub DAS Brantas Hulu adalah 

hutan, semak belukar, perkebunan, lahan kering, daerah genangan dan pemukiman. 

Kondisi tata guna lahan di Sub DAS Brantas Hulu terdiri dari lahan fungsi hutan 

42,41 km2 (23%), semak 29,67 km2 (16%), lahan rumput 1,66 km2 (1%), 

perkebunan 9,10 km2 (5%), lahan kering 52,23 km2 (29%), lahan kering 1,62 km2 

(1%), sawah 24,72 km2 (14%) dan pemukiman 20,95 km2 (12%). Kondisi hutan 

yang ada sudah sangat memprihatinkan karena banyaknya illegal logging yang 

dilakukan sejak tahun 1980 an, luas area hutan telah berkurang sebesar 33%. Hal 

ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah mengalami degradasi yang sangat 

signifikan (Anonym, 2005) seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.1 Peta Penggunaan Lahan di DAS Hulu Brantas 
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Perubahan penggunaan lahan menyebabkan adanya perubahan kondisi debit 

banjir DAS. Akibat adanya alih fungsi lahan, air hujan yang jatuh lebih berpotensi 

menjadi aliran permukaan daripada terserap oleh permukaan tanah (Nurrizqi dan 

Suyono, 2012). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok 

besar, yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan 

pertanian. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan 

pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada 

kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang 

menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan 

tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan 

lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, 

lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995). 

Budidaya tanaman di dataran tinggi merupakan praktik usaha tani yang unik 

karenanya perlu teknologi pengelolaan yang spesifik, mengingat praktik tersebut 

berada di DAS dengan kemiringan lahan yang curam, dan tanah yang tergolong 

peka terhadap erosi. 

Gambar 2.2 Pertanian Pada Lahan Miring 
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Penutup tanah sebagai penggunaan lahan merupakan bagian permukaan 

tanah yang ditutupi tumbuhan hidup. Jumlah penutup tanah dikaitkan dengan 

kepadatan vegetasi penutup yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya erosi. Apabila penutup tanah bertambah sebanyak 70%, maka 

kecepatan aliran permukaan akan menurun dan erosi juga akan menurun (Triwanto, 

2014). 

 Pada gambar 2.2 terlihat bahwa penggunaan lahan sebagai pertanian pada 

daerah yang mempunyai kelerengan tinggi. Untuk tetap menjalankan praktik usaha 

tani pada lahan tersebut maka perlu dilakukan tindakan-tindakan konservasi. 

Kegiatan yang dilakukan manusia pada suatu DAS akan memunculkan dampak 

negatif selain besarnya potensi erosi pada keadaan lain juga dapat menyebabkan 

bahaya banjir. Kerusakan suatu DAS dapat dilihat pada kualitas airnya, tingkat 

erosinya dan fruktuasi debit sungai yang mengalir dalam beberapa kondisi curah 

hujan yang berbeda (Suripin, 2002). 

 Lahan adalah bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

peengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi maupun 

keadaan vegetasi alami yang kesemuanya ini secara potensial akan berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk 

tanah yang dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia baik masa lalu atau pada 

masa sekarang. 

 Menurut Sandy (1985), pemanfaatan lahan pertanian dikelompokkan 

kedalam beberapa macam, yaitu: 
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1. Pekarangan, merupakan sebuah lahan kosong yang biasanya ada didepan 

rumah dan biasanya ditanami oleh berbagai tanaman seperti buah-buahan, 

sayur-sayuran, dan sebagainya. 

2. Sawah, dibuat dengan tujuan terutama untuk tanaman padi, akan tetapi 

kenyataannya sawah sering ditanami secara bergiliran dengan palawija dan 

lain-lain. 

3. Ladang berpindah, biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai penduduk 

jarang. Pola penggunaan lahan di daerah yang masyarakatnya masih 

mempunyai tradisi perladangan berpindah biasanya sesuai dengan pola 

lingkaran konsentriknya Van Thumen. 

4. Kebun campuran, adalah jenis pemanfaatan yang sebenarnya kurang 

intensif, meskipun jumlah tanaman diatas lahan banyak. 

5. Tegalan adalah jenis pemanfaatan lahan kering yang cukup intensif. 

Tegalan biasanya ditanami tanaman musiman dan biasanya terdapat 

didaerah penduduk yang cukup padat. 

6. Perkebunan, usaha dibidang perkebunan dapat dilihat dari beberapa segi. 

Kalau dilihat dari segi usahanya yaitu seperti: perkebunan rakyat dan 

perkebunan Negara. 

 

  

 

 

 

 




