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ABSTRACK
Hutan merupakan sumber daya alam yang kompleks dan unik yang memiliki manfaat

tangible dan intangible, yang rentan mengalami perubahan pada tutupan lahanya. penutupan
lahan termasuk jenis tanaman pada suatu lahan dapat mempengaruhi kemampuan tanah dalam
menyerap atau meloloskan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar laju aliran
permukaan dan erosi permukaan tanah pada berbagai basis tanaman agroforestry blok
pemanfaatan traditional Taman Hutan Raya Nuraksa. Metode yang digunakan adalah
eksperimental. dengan membuat 4 petak ukur dengan ukuran 8x4 meter pada empat lokasi, yaitu
agroforestry dominan cokelat dengan dan tanpa tanaman bawah, agroforestry dominan pisang,
dan agroforestry dominan kemiri. Hasil pengukuran menunjukan bahwa laju aliran permukaan
terbesar terjadi pada tanaman agroforestry cokelat tanpa tanaman bawah sebesar 24.90 m3/Ha
dan terendah sebesar 0.0021m3/Ha pada tanaman agroforestry pisang. Laju erosi terbesar terjadi
pada tanaman agroforestry cokelat tanpa tanaman bawah sebesar 127,6 Kg/Ha, terendah terjadi
pada tanaman agroforestry kemiri yaitu sebesar 3.009 Kg/Ha. Aliran permukaan dan erosi tanah
pada tanaman dominan agroforestry cokelat tanpa tanaman bawah, pada jeda hujan <12, >12 dan
>24 jam berbeda signifikan dengan 3 tanaman dominan agroforestry lainnya. Semakin pendek
jeda hujan dan semakin meningkatnya besar intensitas hujan maka semakin besar pula erosi dan
aliran permukaannya.
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PENDAHULUAN
Masyarakat sekitar kawasan hutan

selama ini lebih banyak menanam tanaman
yang bernilai ekonomi tinggi, seperti
tanaman cokelat, pisang dan kopi, serta
kurang memperhatikan aspek kelestarian
lahan. Sehingga dapat menyebabkan
terjadinya deforestasi lahan dan penurunan
daya dukung lingkungan Seperti, dapat
menyebabkan terjadinya penurunan
kemampuan tanah dalam menyerap air atau
meloloskan air kedalam tanah sehingga
dapat menyebabkan terjadinya aliran
permukaan dan erosi.

Erosi tanah merupakan suatu proses
penghanyutan tanah yang disebabkan
desakan atau kekuatan air, angin yang
terjadi secara alamiah ataupun sebagai
akibat dari tindakan manusia (Kartaspoetra
dan Sutedjo, 2010). Erosi menyebabkan
hilangnya lapisan top soil tanah atau lapisan
atas tanah yang subur, Dimana Topsoil baik
untuk pertumbuhan tanaman serta
berkurangnya kemampuan tanah untuk
menyerap dan menahan air. Kerusakan yang
diakibatkan dapat terjadi dalam berbagai
bentuk, erosi menimbulkan dampak buruk
bagi lahan tempat tanah tercuci, merusak
area dibawahnya melalui banjir dan
sedimentasi (kohnke dan Bertrand, 1959).
Erosi menghasilkan sedimen yang
menyebabkan terjadinya pendangkalan pada
sungai-sungai sehingga permukaan air
menjadi naik ketika banjir, banjir dapat
mengikis sungai-sungai dan dataran-dataran,
membawa sedimen dan memindahkannya ke
hilir dan menyebabkan kerusakan yang lebih
lanjut.

Peran Vegetasi penutup tanah sangat
penting. Vegetasi berperan dalam memberi

naungan, memperlunak suhu ekstrim,
menghambat angin, debu dan juga suara,
mengintersepsi hujan, mengurangi runoff,
meningkatkan kelembaban dan menghambat
erosi serta pengeringan permukaan (Lee,
1988). vegetasi penutup tanah yang berbeda
akan menghasilkan limpasan permukaan dan
erosi yang berbeda, dimana vegetasi penutup
tanah yang lebih baik akan memperkecil
fluktuasi aliran permukaan dan erosi.
Semakin rapat atau banyaknya vegetasi
penutupan lahan maka semakin efektif
pengaruh vegetasi dalam melindungi
permukaan tanah dari ancaman erosi.

Komposisi jenis tanaman yang
tumbuh pada suatu lahan dapat
mempengaruhi struktur vegetasi dari suatu
lahan, vegetasi yang berbeda tentu secara
langsung mempengaruhi pola agroforestry
yang ada di dalamnya, tentunya laju erosi
dan aliran permukaan yang dihasilkan
berbeda-beda. penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk menganalisis laju aliran
permukaan dan erosi yang terjadi pada
beberapa pola pemanfaatan lahan
agrofororestry

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan

januari – maret 2016 di kawasan taman
hutan raya nuraksa yang berada di
kabupaten Lombok barat dan Lombok
tengah dengan luasan 2.579,19 Ha.

Penelitian ini dilakukan
menggunakan metoda eksperimental,
dengan memasang alat pengukur hujan
menggunakan ombrometer manual dan
membuat 4 petak kecil berukuran 4 x 8
meter pada 4 lokasi tanaman agroforestry
yang berbeda-beda, Yaitu tanaman
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agroforestry cokelat dengan dan tanpa
tanaman bawah, tanaman agroforestry
pisang, tanaman agroforestry kemiri. dibuat
menggunakan plat seng sebagai penahan air
dan pipa paralon sebagai pengalir air ke
ember kolektor yang di pasang pada setiap
plot, Kemudian volume air larian diukur
menggunakan gelas ukur, pengambilan
sampel air larian menggunakan botol
mineral ukuran 600 ml, kemudian disaring
dengan kertas saring dan dikeringkan
menggunakan oven dengan panas sebesar
1050 C selama 2 jam, di timbang
meggunakan timbangan analitik/digital.

Parameter penelitian yang diamati
adalah curah hujan, volume air larian, berat
sedimentasi, dan tekstur tanah. Tekstur
tanah dianalisis menggunakan metoda pipet.
Volume air aliran dan berat sedimentasi
menggunakan rumus di bawah ini :

Vpij =

Epij =
( ) ( ). .

Keterangan :
Vpij : Volume aliran permukaan (m3/ha)

dalam plot erosi ke-i
Epij : Erosi permukaan (Ton/ha) dalam

lahan/plot ke-i
Vaij : Volume pada bak A (m3)
Vbij : Volume pada bak B (m³)
Caij : Konsentrasi sendimen (gr/m3) bak

A
Cbij : Konsentrasi sendimen (gr/m3) bak

B
A :Luas plot pengamatan erosi (ha)

I :Plot ke-i, i = 1, 2
J :Hujan ke-j; j = 1,2 (Jumlah hari
hujan)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Curah Hujan dan Aliran Permukaan

Di daerah beriklim tropis, factor
iklim yang mempengaruhi erosi adalah
hujan. Besarnya curah hujan, intensitas
hujan dan distribusi hujan menentukan
dispersi hujan terhadap tanah, jumlah
dan kekuatan aliran permukaan. Curah
hujan yang tinggi namun dengan
intensitas rendah tidak menyebabkan
erosi, curah hujan rendah namun
intensitas tinggi dapat menyebabkan
terjadinya aliran permukaan dan erosi
(Arsyad, 1983).

Pengamatan yang dilakukan
selama 45 hari didapatkan data sebanyak
30 kali kejadian hujan. Dimana dalam
kejadian hujan tersebut memiliki besar
dan intensitas hujan yang berbeda-beda
setiap harinya. Rata-rata curah hujan
yang terjadi setiap ulangan atau harinya
adalah sebesar 15.46 mm, dengan curah
hujan maksimum 78.8 mm dan
minimum 0.34 mm. keempat jenis lahan
pengamatan memiliki besar curah hujan
dan intensitas hujan yang sama, namun
besar aliran permukaannya cukup
beragam. Berikut ini merupakan gambar
mengenai curah hujan dan besar laju
aliran permukaan masing-masing lahan
tanaman agroforestry :
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Gambar 5.2 Grafik Aliran Permukaan A) Tanaman agroforestri Cokelat tanpa
tanaman bawah. B) Tanaman agroforestry Pisang. C) Tanaman Agroforestry Kemiri. D)
Tanaman Agroforestry Cokelat

Pada Curah hujan 45 mm/jam,
lahan tanaman agroforestri kemiri
menghasilkan aliran permukaan tertinggi
yakni 4.04 m3/Ha. sedangkan pada lahan
tanaman Agroforestry cokelat tanpa
tanaman bawah, tanaman Agroforestry

pisang dan tanaman Agroforestry cokelat
dengan tanaman bawah memiliki laju
aliran permukaan tertinggi pada curah
hujan 54.3 mm/jam. ini menunjukan
curah hujan yang tinggi merupakan
bukan salah satu faktor terbesar di dalam
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pemicu terjadinya aliran permukaan atau
RunOff pada lahan tanaman agroforestri,
Karena dari beberapa pemaparan diatas
mengindikasikan bahwa salah satu faktor
yang dapat mempercepat terjadinya
aliran permukaan pada suatu lahan
adalah jenis tanaman agroforestry dan
tanaman bawahnya. Selain itu setiap
jenis tanaman memiliki kemampuan
yang berbeda-beda didalam menahan
energi kinetic hujan yang jatuh
mengenai permukaan tanah

Menurut Arsyad (2010)
mengatakan bahwa peran utama dari
vegetasi adalah melindungi tanah dari
tenaga jatuhnya butir-butir air hujan,
sehingga dapat mencegah aliran
permukaan dan erosi namun efek dari
banyak vegetasi dan rapatnya tajuk
memberikan pengaruh yang berbeda
pada aliran permukaan dan erosi
permukaan. Semakin besar tajuk suatu
tanaman maka kemampuan dalam
menahan air semakin tinggi dan
sebaliknya jika semakin kecil tajuk suatu
tanaman maka semakin rendah pula
kemampuan dari tanaman tersebut
menahan air hujan. Hal tersebut sejalan

dengan Asdak (1995) yang mengatakan
bahwa pengaruh penutupan tanah
terhadap erosi dan aliran permukaan
adalah menurunkan besar laju air larian
dan menahan tanah dari tumbukan butir-
butir air hujan.

2 Erosi Permukaan Pada Berbagai Basis
Tanaman Agroforestry

Erosi merupakan suatu proses
terjadinya perpindahan massa
permukaan tanah dari suatu tempat yang
tinggi ke tempat yang rendah. Erosi
disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain topografi, vegetasi, iklim, tanah dan
manusia. Setiap factor memiliki peranan
yang sangat penting didalam terjadinya
erosi pada suatu lahan. Namun pada
penelitian ini faktor iklim dan topografi
di abaikan, karena berada pada suatu
lokasi yang sama hanya saja di bedakan
berdasarkan jenis tanamannya.

Pada Setiap jenis tanaman
dominan agroforestry memiliki
kemampuan yang berbeda-beda didalam
menahan atau menekan angka terjadinya
erosi. Ini terlihat dari hasil pengamatan
yang disajikan dalam tabel di bawah ini

Table 5.3 Besar Laju Erosi Selama Pengamatan
Curah Hujan Erosi permukaan

Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata
Tanaman Agroforestry Pisang

493.04 16.43

5.56 0.18
Tanaman Agroforestry Cokelat Tanpa Tanaman
Bawah

127.6 4.25

Tanaman Agroforestry Kemiri 3.009 0.10
Tanaman Agroforestry Cokelat 4.207 0.14

Berdasarkan tabel diatas diketahui
bahwa, dengan curah hujan yang sama
besar laju erosi yang terjadi berbeda-
beda setiap lahannya. Selama

pengamatan laju erosi tertinggi terjadi
pada lahan tanaman Agroforestri cokelat
tanpa tanaman bawah yaitu sebesar
127.6 Kg/Ha. sedangkan erosi terendah
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terdapat pada tanaman agroforestri
kemiri yaitu sebesar 3.009 Kg/Ha. ini
menunjukan bahwa erosi yang terjadi
tersebut termasuk kedalam kelas bahaya

erosi (1) yaitu kelas sangat ringan
dengan erosi sebesar <15 ton/ha/tahun
(Departemen Kehutanan Dalam Arsyad
1989)

Gambar 5.3 Grafik Laju Eosi Pada A) Basis Tanaman agroforestry Cokelat tanpa
tanaman bawah, B) Basis Tanaman agroforestry Pisang, C) Basis Tanaman agroforestry
Kemiri, D) Basis Tanaman agroforestry Cokelat.
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Terlihat laju erosi pada basis
tanaman agroforestry cokelat tanpa
tanaman bawah (semak dan
rerumputan) merupakan lahan dengan
laju erosi tanah terbesar dibandingkan
dengan basis tanaman pisang, basis
tanaman dominan kemiri dan juga basis
tanaman agroforestry cokelat dengan
tanaman bawah (rerumputan dan
semak). Basis tanaman dominan pisang
lebih besar dibandingkan dengan basis
tanaman dominan kemiri. Selain itu
basis tanaman dominan kemiri lebih
kecil dibandingkan dengan basis
tanaman dominan cokelat bertanaman
bawah seperti semak dan rerumputan.

Pada basis tanaman pisang laju erosi
terbesar terjadi pada kejadian hujan ke
17 dengan besar laju erosi sebesar 1.98
Kg/Ha. Pada basis tanaman dominan
tanaman cokelat tanpa tanaman bawah,
laju erosi terbesar pada kejadian hujan
ke 3 dengan besar laju erosi yang terjadi
yaitu 30.72 Kg/Ha. Basis tanaman
dominan kemiri memiliki laju erosi
pada kejadian hujan yang ke 3 dengan
laju erosi sebesar 1.541 Kg/Ha.
Sedangkan pada basis tanaman dominan
cokelat dengan tanaman bawah seperti
semak dan rerumputan mengalami erosi
pada kejadian hujan yang ke 21 yaitu
sebesar 2.863 Kg/Ha.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Laju aliran permukan terbesar terjadi

pada basis tanaman dominan cokelat
tanpa tanaman bawah. sebesar 24.90
m3/Ha dan terendah sebesar 0.0021
m3/Ha pada tanaman dominan

agroforestry pisang. Sedangkan Laju
erosi terbesar terjadi pada basis tanaman
dominan cokelat tanpa tanaman bawah.
sebesar 127.6 Kg/Ha. Dan terendah
terjadi pada basis tanaman dominan
kemiri yaitu sebesar 3.009 Kg/Ha

2. Aliran permukaan dan erosi tanah pada
tanaman dominan agroforestry cokelat
tanpa tanaman bawah, pada jeda hujan
<12, >12 dan >24 jam berbeda
signifikan dengan 3 tanaman dominan
agroforestry lainnya. Semakin pendek
jeda hujan dan semakin meningkatnya
besar intensitas hujan maka semakin
besar pula erosi dan aliran
permukaannya.

Saran
1. Pengkombinasian tanaman agroforestry

sebaiknya lebih banyak menggunakan
tanaman cokelat dengan tanaman
bawah.

2. Perlu dilakukan penelitian dengan
menggunakan metode yang sama,
namun disertai dengan pengukuran
debit dan sedimentasi sehingga dapat
diketahui seberapa jauh peranan efektif
lingkungan terhadap pengaturan tata air
dan erosi tanah
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