
PREDIKSI LAJU EROSI LAHAN PADA DAS KOLOH PASIRAN 

DENGAN METODE USLE 

 

Soil Erosion Rate Prediction In Koloh Pasiran Watershed 

By The USLE Method 

 

Artikel Ilmiah 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Mencapai Sarjana S-1 Jurusan Teknik Sipil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Ardian Malik Hidayat 

F1A 012 009 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 
 
 
 







1 
 

PREDIKSI LAJU EROSI LAHAN PADA DAS KOLOH PASIRAN DENGAN 
METODE USLE 

 
Ardian Malik Hidayat1, IDG Jaya Negara2, Syamsul HIdayat2 

1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 
2Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

 
ABSTRAK 

Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara 

alami dari satu tempat ke tempat lain. Proses erosi terdiri atas tiga bagian yang 

berurutan, yaitu pelepasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan 

pengendapan (deposition). Dalam uraian ini, erosi permukaan yang akan 

dibicarakan adalah yang disebabkan oleh air hujan. Besarnya erosi perlu diketahui 

sebagai dasar untuk memperkirkan besarnya jumlah sedimen yang mengendap di 

sungai. Mengingat besarnya potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya 

banjir yang membawa angkutan sedimen yang tererosi, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk menghitung besarnya erosi dan kelas bahaya erosiyan terjadi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan besarnya 

kehilangan tanah yang disebabkan oleh erosi dan untuk menentukan kelas bahaya 

erosi pada daerah yang ditinjau.  

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah jumlah erosi yang terjadi 

pada DAS Koloh Pasiran termasuk dalam kategori erosi berat dengan besaran laju 

erosi sebesar 4523.156 ton/ha/th. Laju erosi yang paling besar terjadi pada daerah 

tutupan lahan hutan lahan kering skunder dengan nilai laju erosi sebesar 1982.662 

ton/ha/th, besarnya erosi di akibatkan oleh panjang lereng dan kemiringan lereng 

yang besar, dengan tanah yang didominasi oleh pasir yang mudah tererosi. 

 

Kata Kunci : Erosi 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Erosi tanah merupakan kejadian alam yang pasti terjadi dipermukaan bumi. 

Selain faktor alam, faktor manusia juga berperan dalam terjadinya erosi. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi tanah adalah topografi, vegetasi 
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penutup lahan, dan iklim. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2017 di Kecamatan 

Sambelia, menimbulkan kerugian materi serta menyebabkan banyak sedimen 

yang terendap di penampang sungai. Dengan kondisi tersebut, maka 

dikhawatirkan sungai tidak dapat menampung debit air yang besar sehingga dapat 

menimbulkan banjir. 

DAS Koloh Pasiran merupakan DAS yang rawan terhadap banjir karena 

sungai-sungai pada daerah hilir banyak mengalami pendangkalan, akibat adanya 

pengendapan sedimen yang cukup besar. Mengingat besarnya potensi kerusakan 

yang ditimbulkan oleh bahaya banjir yang membawa angkutan sedimen yang 

tererosi, maka perlu dilakukan penelitian untuk menghitung besarnya erosi yang 

terjadi dan kelas bahaya erosi sebagai indikator tingkat erosi lahan di DAS Koloh 

Pasiran. 

Untuk mengetahui besarnya laju erosi metode yang digunakan adalah 

metode USLE. Metode USLE digunakan untuk memprediksi kehilangan tanah 

yang dihasilakan oleh erosi, selain itu juga didesain untuk memprediksi laju erosi 

rata-rata lahan tertentu pada suatu kemiringan dengan pola hujan tertentu untuk 

setiap macam jenis tanah dan penerapan pengelolaan lahan (tindakan konservai 

lahan).  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu : 

1) Berapakah laju erosi yang terjadi pada DAS Koloh Pasiran? 

2) Bagaimana kelas bahaya erosi pada DAS Koloh Pasiran? 

3) Bagaimana cara menanggulangi erosi yang terjadi pada DAS Koloh Pasiran? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk memperkirakan laju erosi pada DAS Koloh Pasiran. 

2) Untuk mengetahui kelas bahaya erosi pada DAS Koloh Pasiran. 

3) Untuk mengetahui cara penanggulangan erosi yang terjadi pada DAS Koloh 

Pasiran. 
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D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah maka diperlukan batasan masalah untuk 

mencegah meluasnya lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun batasan 

masalahnya hanya difokuskan pada erosi lembar dan erosi alur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1) Sebagai tambahan pengetahuan untuk penulis serta bahan acuan untuk 

referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. 

2) Memberi Informasi bagi instansi terkait tentang erosi lahan pada DAS Koloh 

Pasiran. 

 

II. DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Menurut Saadi (2010) dalam “Tinjauan Terhadap Indeks Dan Kelas 

Bahaya Erosi Pada Sub Daerah Aliran Sungai Tanggek”, Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi satuan lahan di Sub DAS Tanggek, memperkirakan 

besarnya kehilangan tanah yang disebabkan oleh erosi lahan serta menentukan 

klasifikasi indeks dan kelas bahaya erosi satuan lahan yang ditinjau. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari 14 satuan lahan yang ada di Sub DAS 

Tanggek, diperoleh klasifikasi indeks bahaya erosi antara sedang sampai dengan 

sangat tinggi. Indeks tertinggi terdapat pada satuan lahan TI sebesar 21,30 dan 

yang terendah terdapat pada satuan lahan TII, yaitu hanya sebesar 2,19. Sebagian 

besar, yaitu 10 satuan lahan memiliki kelas bahaya erosi sangat ringan, 

sedangkan 4 satuan lahan lainnya memiliki kelas bahaya erosi ringan. 

Studi lain oleh Nugraheni (2013) berjudul  “Perbandingan Hasil Prediksi 

Laju Erosi Dengan Metode Usle,Musle,Rusle Di Das Keduang”, berlokasi di DAS 

Keduang, daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo merupakan salah satu DAS 

superprioritas di Indonesia yang segera memerlukan penanganan, Sutrisno 

(2011). Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan nilai laju erosi lahan 

berdasarkan peta tata guna lahan, mengetahui bagaimana perbandingan hasil 

dalam perhitungan hasil erosi di DAS Keduang dengan menggunakan metode 
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USLE, MUSLE, RUSLE dan perbandingan hasil prediksi dengan penelitian 

sebelumnya. Hasil dari analisis kehilangan tanah dengan menggunakan metode 

USLE adalah 3.227.963,73 ton/th, metode MUSLE 4.391.623,44 ton/th dan 

RUSLE 6.909.830,72 ton/th. Laju erosi menggunakan metode USLE sebesar 

76,68 ton/ha/th, metode MUSLE sebesar 104,32 ton/ha/th dan metode RUSLE 

sebesar 164,14 ton/ha/th dengan rasio perbandingan laju erosi ketiga metode 

sebesar 1 : 1,36 : 2,14 dan rasio perbandingan dengan penelitian sebelumya 

sebesar 1 : 0,94 : 0,96. 

As-syakur (2008) melalui penelitian berjudul “Prediksi Erosi Dengan 

Menggunakan Metode USLE Dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis 

Piksel Di Daerah Tangkapan Air Danau Buyan”, menggunakan USLE dan lokasi 

studi di Danau Buyan. Erosi merupakan kejadian alami dimuka bumi ini, Erosi di 

DTA danau Buyan bisa diprediksi menggunakan metode USLE dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) berbasis pixel. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

nilai faktor LS yang diperoleh dari analisis data DEM didominasi oleh nilai yang <2 

dan besar erosi juga didominasi oleh erosi yang kurang dari 2 ton ha-1 thn-1. Erosi 

yang tinggi hanya terjadi pada tempat-tempat dimana terjadi akumuluasi aliran 

atau ditempat-tempat pertemuan aliran yang ada. Aplikasi SIG memperlihatkan 

hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang menggunakan data 

lapangan pada wilayah-wilayah yang mempunyai tingkat bahaya erosi sangat 

ringan, akan tetapi perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada wilayah-wilayah 

yang mempunyai tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat. 

 

B. landasan Teori 

1) Erosi 

Erosi atau pengikisan adalah proses pelepasan dan pemindahan massa 

batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh air, angin dan gletser. 

Proses erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan, yaitu pelepasan (detachment), 

pengangkutan (transportation), dan pengendapan (deposition). Dalam uraian ini, 

erosi permukaan yang akan dibicarakan adalah yang disebabkan oleh air hujan. 

Adapaun beberapa tipe erosi pemukaan yang umum dijumpai di daerah tropis 

adalah 

a) Erosi Percikan (Splash Erosion) 

b) Erosi Kulit (Sheet Erosion) 
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c) Erosi Alur (Rill Erosion) 

d) Erosi Parit (Gully Erosion) 

e) Erosi Tebing (Streambank) 

 

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi 

Faktor-faktor terpenting yang memengaruhi erosi adalah iklim, sifat tanah, 

topografi, dan vegetasi penutup lahan. Pengaruh langsung iklim adalah melalui 

tenaga kinetis air hujan, terutama intensitas dan diameter butiran air hujan.  

Empat sifat tanah yang penting dalam menentukan erodibilitas tanah 

(mudah tidaknya tanah tererosi) adalah tekstur tanah, unsur organik tanah, struktur 

tanah, dan permeabilitas tanah. 

Laju erosi lebih besar pada lereng yang curam dibandingkan dengan lereng 

yang datar, semakin curam kemiringannya semakin efektif kemampuan erosi 

percikan dengan menggerakkan tanah kehilir. Lebih pendek lerengnya, lebih cepat 

material yang tererosi mencapai hilir, tetapi hal ini diimbangi oleh kenyataan bahwa 

debit dan kecepatan aliran permukaan meningkat dengan bertambahnya panjang 

lereng. 

 Pengaruh vegetasi terhadap mudah tidaknya tanah tererosi, harus dilihat 

dari vegetasi penutup lahan tersebut mempunyai struktur tajuk yang berlapis 

sehingga dapat menurunkan kecepatan terminal air hujan dan memperkecil 

diameter tetesan air hujan. 

  

3) Metode Pendugaan Erosi 

Model penduga erosi USLE (universal soil loss equation) merupakan model 

empiris yang dikembangkan di Pusat Data Aliran Permukaan dan Erosi Nasional, 

Dinas Penelitian Pertanian, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Besar 

erosi dapat ditentukan dengan rumus Universal Soil Loss Equation (USLE) yang 

dikembangkan Wischmeier dan Smith (1978). Bentuk persamaanya adalah 

sebagai berikut : 

A = R.K.LS.C.P      (1) 

dengan : 

 A = jumlah tanah yang hilang (ton/ha/th), 

 R = indeks erosivitas hujan (KJ/ha/th), 

 K = indeks erodibiltas tanah, 
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 L = faktor panjang lereng (m), 

 S = faktor kemiringan lahan (%), 

 C = faktor pengelolaan tanaman, 

 P = faktor pengolahan lahan. 

  

a) Indeks Erosivitas Hujan (R) 

Pada metode USLE untuk menetukan besarnya prakiraan indeks erosivitas 

hujan adalah dengan menggunakan rumus matematis yang dikembangkan oleh 

Lenvain (DHV,1989) : 

R = 2,21 Pr1,36        (2) 

R = Indeks erosivitas 

Pr = Curah hujan rata-rata bulanan (cm) 

 

b) Indeks Erodibilitas Tanah (K) 

Wischmeier et al. (1971) mengembangkan persamaan matematis yang 

menghubungkan karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanah seperti 

dibawah : 

K = {2,71 × 10-4 (12 - OM) M1,14 + 3,25 (S - 2) + 2,5 (Pt - 3)}/100     (3) 

 

dengan : 

K = erodibilitas tanah 

OM = persen unsur organik 

S = kode klasifikasi struktur tanah (granular, platy, massive, dll) 

Pt = permeabilitas tanah 

M = persentase ukuran partikel (% debu + pasir sangat halus) × (100 - % liat) 

 

c) Faktor Panjang Lereng (L) dan Kemiringan Lereng (S) 

Seringkali dalam prakiraan erosi menggunakan metode USLE komponen panjang 

dan kemiringan lereng (L dan S) diitegrasikan menjadi faktor LS dan dihitung 

dengan rumus : 

 LS = L1/2 (0,00138 S2 + 0,00965 S + 0,0138)    (4) 
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dengan : 

L = panjang lereng (m) 

S = kemiringan lereng (%) 

Rumus diatas diperoleh dari percobaan dengan menggunakan plot erosi pada 

lereng 3-18%, sehingga kurang memadai untuk topografi dengan kemiringan 

lereng terjal. Untuk berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus berikut 

ini Foster dan Wischmeier (1973). 

 LS = (l/22) mC (cos α)1,50 [0,5 (sin α)1,25 + (sin α)2,25]   (5) 

dengan : 

m = 0,5 untuk lereng 5% atau lebih 

 0,4 untuk lereng 3,5 – 4,9 % 

 0,3 untuk lereng 3,5 % 

C = 34,71 

α = sudut lereng 

l = panajang lereng (m) 

 

d) Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh vegetasi, seresah, keadaan 

permukaan tanah, dan pengelolaan terhadap besarnya tanah yang hilang. Oleh 

karenanya, besarnya angka C tidak selalu sama dalam kurun waktu satu tahun. 

Meskipun kedudukan C dalam persamaan USLE ditentukan sebagai faktor 

indpenden, nilai sebenarnya dari faktor ini kemungkinan besar tergantung pada 

faktor lain termasuk dalam persamaan USLE. 

 

e) Faktor Konservasi Dan Pengelolaan Tanah (P) 

Dalam teknik konservasi, faktor ini memiliki peranan yang cukup penting 

karena dengan pengelolaan yang sesuai akan dapat menurunkan laju erosi 

potensial tanah. Pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) 

terhadap besarnya erosi dianggap berbeda dari pengaruh yang ditimbulkan oleh 

aktivitas pengelolaan tanaman (C), oleh karena itu pada rumus USLE faktor P 

dipisahkan dari faktor C. Beberapa nilai faktor CP telah dapat ditentukan 

berdasarkan penelitian lapangan di Jawa seperti yang disajikan tabel 1 
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Tabel 1. Nilai faktor CP pada berbagai aktivitas konservasi tanah di Jawa 

Sumber : Asdak (2010)  

 

 

No Konservasi dan Pengelolaan Tanaman Nilai CP 

1 Hutan 

Tak terganggu 0,01 

Tanpa tumbuhan bawah, disertai seresah 0,05 

Tanpa tumbuhan bawah, tanpa seresah 0,5 

2 Semak 
Tak terganggu  0,01 

Sebagian berumput 0,1 

3 Kebun 
Kebun talun 0,02 

Kebun pekarangan 0,2 

4 Perkebunan 
Penutupan tanah sempurna 0,01 

Penutupan tanah sebagian 0,07 

5 Perumputan 

Perumputan tanah sempurna 0,01 

Penutupan tanah sebagian; ditumbuhi 

alang-alang 
0,02 

Alang-alang: pembakaran sekali setahun 0,06 

Serai wangi 0,65 

6 
Tanaman 

pertanian 

Umbi-umbian 0,51 

Biji-bijian 0,51 

Kacang-kacangan 0,36 

Campuran  0,43 

Padi irigasi 0,02 

7 Perladangan 
1 tahun tanam- 1 tahun bero 0,28 

1 tahun tanam- 2 tahun bero 0,19 

8 

Pertanian 

dengan 

konservasi 

Mulsa  0,14 

Teras bangku 0,04 

Contour cropping 0,14 

9 Lahan terbuka 1.0 

10 Pemukiman 1.0 

11 Pertambangan 0.35 

12 Badan air 0.01 
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4) Kelas Bahaya Erosi 

Besarnya kehilangan tanah pada setiap unit lahan yang diperoleh melalui 

persamaan USLE dijadikan sebagai dasar dalam menentukan tingkat bahaya erosi 

yang terjadi. Selanjutnya untuk mengetahui penyebaran setiap kelas bahaya erosi 

tersebut, dilakukan pengelompokan dan analisis penyebarannya pada setiap unit 

lahan. 

 

Tabel 2. Kelas Bahaya Erosi 

Sumber : Kironoto (2003) 

 

5) Metode Penanggulangan Erosi 

A. Penanggulangan Erosi dengan Cara Vegetatif dan Mekanik 

Metode vegetatif adalah didasarkan pada peranan tanaman, dimana 

tanaman-tanaman itu mempunyai peranan untuk mengurangi erosi, sedangkan 

metode mekanik adalah dengan membangun prasarana-prasarana yang mampu 

mengurangi erosi walaupun metode ini memerlukan biaya yang lebih besar 

dibandingkan dengan metode vegetatif. 

a) Cara Vegetatif 

1. Tanaman penutup tanah 

2. Pertanaman dalam strip 

3. Pertanaman berganda 

4. Penggunaan Mulsa 

5. Penghutanan kembai (reboisasi) 

 

 

 

No Kelas Jumlah Erosi (ton/ha/tahun) Keterangan 

1 I <15 Sangat Ringan 

2 II 15-60 Ringan 

3 III 60-180 Sedang 

4 IV 180-480 Berat 

5 V >480 Sangat Berat 
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b) Cara Mekanik 

Penanggulangan erosi secara mekanik adalah dengan membuat jalur-jalur 

untuk pengaliran air dan membuat teras-teras pada lereng yang miring yang 

diharapkan dapat mengurangi atau menghambat aliran permukaan sehingga daya 

pengikisanya terhadap tanah menjadi kecil. Pembuatan jalur-jalur bagi pengaliran 

air untuk mencegah terjadinya peluapan air hujan yang jatuh pada tempat itu, 

pembuatan teras-teras atau sengkedan merupakan perbuatan yang terbaik dalam 

mengatur aliran air di daerah-daerah yang lahannya miring. Fungsi teras adalah 

mengurangi panjang lereng karena itu mengurangi erosi sheet dan rill. 

Adapun jenis-jenis teras berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut 

1) Teras Kredit 

2) Teras guludan 

3) Teras Datar 

4) Teras Bangku 

5) Teras Kebun 

6) Teras Individu 

B. Penanggulangan Erosi Berdasarkan Jenis Tutupan Lahan 

Pencegahan dan penanggulangan erosi haruslah disesuaikan dengan 

perencanaan penggunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukan yang 

terbaik. Apakah suatu lahan merupakan lahan yang cocok untuk konservasi 

dan/atau non-pertanian sangat menentukan tindakan konservasi yang sesuai 

dengan masing-masing penggunaan lahan. Penanggulangan dan/atau 

pencegahan erosi berbeda untuk masing-masing penggunaan lahan. Berikut akan 

diuraikan tentang strategi konservasi tanah untuk masing-masing penggunaan 

lahan. 

a) Lahan Pertanian 

Erosi pada lahan yang relatif datar hingga sedikit melandai masih dapat kita 

tanggulangi dan/atau dicegah dengan hanya melakukan tindakan agronomis 

ditambah dengan pengelolaan tanah saja. Tetapi untuk lahan yang kemiringannya 

lebih dari 9 persen, pengadopsian tindakan mekanik seperti penyertaan gulud 

dan/atau teras perlu dipriorititskan untuk dilaksanakan. 
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b) Lahan Penggembalaan 

Pengendalian erosi di lahan penggembalaan sesungguhnya sangat 

ditentukan dengan jalan penentuan secara tepat tentang besarnya jumlah hewan 

yang bisa digembalakan, selain itu pengendalian erosi di lahan penggembalaan 

juga sangat ditentukan oleh tahan atau tidaknya rumput dan/atau semak tahan atau 

tidaknya terhadap erosi. Pencegahan dan penanggulangan erosi di lahan 

penggembalaan hewan juga bisa dilakukan dengan pengelolaan tanah, ditambah 

dengan metode mekanik misalnya dengan penterasan, dan jalan air. 

c) Lahan Hutan 

Permasalahan erosi timbul manakala keseimbangan hutan terganggu. Baik 

melalui pembalakan dan kebakaran hutan dapat menyebabkan terbakarnya 

serasah dan pepohonan yang ada, semak, dan rumput, akibatnya erosi tak 

terelakan. Pencegahan dan/atau pengendalian erosi di lahan hutan karenanya 

haruslah dilakukan berdasarkan suatu strategi yang baik. Seperti pengelolaan 

agronomis dan tanah.  Selain itu agroforestry dapat diterapkan di lahan hutan. Cara 

ini merupakan perpaduan antara tanaman pertanian yang ditanam di antara 

tanaman pepohonan dan/atau tanaman hutan. 

d) Lahan Terjal 

Lahan-lahan terjal, meliputi areal pinggir jurang, perbukitan, dan 

pegunungan hendaknya dibiarkan seperti keadaan alami. Namun, karena daerah 

seperti ini sering dimanfaatkan sebagai daerah wisata karena pemandangan 

alamnya yang seringkali mempesona. Maka perlu dikendalikan agar erosi yang 

terjadi bisa lebih kecil. Daerah-daerah seperti itu pada prinsipnya sangat peka 

terhadap gangguan pembangunan. Apalagi bila lahan seperti itu dijelajahi, maka 

haruslah dilakukan pengelolaan yang bijaksana. 
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III. Metodologi Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 

Lokasi studi berada di DAS Koloh Pasiran, dengan sungai utama yaitu 

sungai Pasiran, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Studi 

 

B. Pengumpulan Data 

Tabel 3. Data-data sekunder 

No Data Sumber Data 

1 

Data curah hujan. Digunakan 

data curah hujan bulanan 

selama 13 tahun (2005-2017) 

Dinas Pertanian Lombok Timur 

2 Peta topografi Dinas Kehutanan Lombok Timur 

3 Peta tata guna lahan Dinas Kehutanan Lombok Timur 

4 Peta jenis tanah Dinas Kehutanan Lombok Timur 

5 Peta tekstur tanah Dinas Kehutanan Lombok Timur 

6 Peta kemiringan lereng Dinas Kehutanan Lombok Timur 

7 Peta penutupan lahan Dinas Kehutanan Lombok Timur 

8 Data konservasi tanah Dinas Kehutanan Lombok Timur 
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C. Bagan alir Penelitian 

 

 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 
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IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Konsistensi Data Hujan 

 Dari hasil perhitungan untuk Uji RAPS data curah hujan, didapatkan nilai 

Q / (n)(1/2) hitungan sebesar 0.61 dan R / (n)(1/2) hitungan sebesar 0.93.  
𝑄

√𝑛
<

𝑄

√𝑛
 ijin 

99% serta 
𝑅

√𝑛
<

𝑅

√𝑛
 ijin 99% (sudah memenuhi syarat). Berdasarkan uji konsistensi 

data dengan menggunakan metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) hasil 

pengujian pada stasiun hujan Sambelia adalah konsisten. Data yang konsisten 

menunjukkan data curah hujan yang digunakan pada analisa ini tidak mengalami 

perubahan sifat ataupun pergeseran nilai rata-ratanya (mean). 

B. Menghitung Faktor Erosivitas Hujan (R) 

Dari  hasil perhitungan diatas didapatkan Indeks erosivitas sebesar 

888.233 KJ/ha, dengan jumlah rata-rata curah hujan bulanan sebesar 143.586 cm 

dan rata-rata curah hujan bulanan terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 

32.367 cm sedangkan rata-rata curah hujan bulanan terkecil terjadi pada bulan 

Agustus sebesar 1.5 cm. 

 

Tabel 4. Curah Hujan rata-rata bulanan tahun 2005-2017 dan R pada DAS 

Sambelia 

Sumber : Analisis data sekunder 

 

Bulan Rata-rata curah hujan (mm) Pr (cm) 
R 

(KJ/ha) 

Januari 323.667 32.367 250.107 

Februari 252.636 25.264 178.561 

Maret 190.558 19.056 121.683 

April 136.000 13.600 76.914 

Mei 64.455 6.445 27.860 

Juni 104.167 10.417 53.518 

Juli 23.000 2.300 6.860 

Agustus 15.000 1.500 3.836 

September 43.000 4.300 16.066 

Oktober 58.250 5.825 24.277 

November 48.875 4.888 19.123 

Desember 176.250 17.625 109.428 

Jumlah 1435.858 143.586 888.233 
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C. Menghitung Nilai erodibilitas tanah (K) 

Nilai K untuk jenis tanah Mediteran Coklat Kemerahan (sampel A) adalah 

0.398, dan jenis tanah Ass. Lat. Cokl. & Lat. Cokl. Kemerahan (sampel B) adalah 

0.307, serta Alluvial Coklat Kekelabuan (sampel C) adalah 0.681. Sampel A 

termasuk dalam kategori erodibilitas agak tinggi, dan sampel B termasuk dalam 

kategori erodibilitas sedang, serta sampel C termasuk dalam kategori erodibilitas 

sangat tinggi.  

Tabel 5. Nilai Erodibilitas Tanah (K) 

Sampel 

Debu + 
Pasir 

sangat  
halus 

Unsur  Ukuran 

Struktur Permeabilitas 
K 

(ton/KJ) 
Organik  Partikel 

(%) (%) (%) 

A 63.921 3.935 6385.212 1 6 0.398 

B 61.690 5.517 6162.430 1 6 0.307 

C 72.214 0.432 7167.366 1 6 0.681 

Sumber : Analisis data pimer 

 

D. Menghitung Faktor Panjang Lereng (L) dan Kemiringan Lereng (S) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai LS terbesar terdapat pada 

tutupan lahan hutan lahan kering primer sebesar 438.382, sedangkan nilai LS 

terkecil sebesar 0.159 yang terdapat pada tutupan lahan tambak. Besar kecilnya 

nilai LS dipengaruhi oleh dikarenakan panjang lereng, persen kemiringan lereng 

dan sudut kemirigannya. 

Tabel 6. Nilai Faktor LS Bedasarkan Tutupan Lahan 

Tutupan Lahan 
Faktor 

LS 

Hutan Lahan Kering Primer 438.382 

Hutan Lahan Kering Skunder 140.874 

Semak 4.051 

Pemukiman 0.764 

Sawah 0.950 

Tambak 0.159 

Mangrove 0.203 

Sumber : Analisis data skunder 
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E. Menghitung Faktor Pengelolaan Tanaman (C) dan Pengelolaan Tanah (P) 

 Faktor pengelolaan  tanaman dan pengeolaan tanah didasarkan pada tutupan 

lahan dan koservasi pada lahan tersebut. Nilai dari faktor CP ini bisa dililhat pada 

tabel berikut. 

Tabel 7. Nilai Faktor Pengelolaan Tanaman (C) dan Pengelolaan Tanah (P) 

No Tataguna Lahan 
Pengelolaan Tanah dan 
Pengelolaan Tanaman 

Nilai 
CP 

1 
Hutan lahan 
kering primer 

Hutan Hutan Tak Terganggu 0.01 

2 
Hutan lahan 

kering sekunder 
Hutan 

Hutan Tanpa Tumbuhan 
Bawah dengan Serasah 

0.05 

3 
Hutan mangrove 

sekunder 
Badan air Badan air 0.01 

4 Pemukiman 
Tanpa 

Tindakan 
Konservasi 

Tanpa Tindakan Konservasi 1.00 

5 Sawah 

Tanaman 
Pertanian 

Campuran 0.43 

Tanaman 
Pertanian 

Padi Irigasi 0.02 

6 Semak / belukar Perladangan 1 Tahun Tanam 1 Tahun Bero 0.28 

7 Tambak Badan air Badan air 0.01 
Sumber : Analisis data skunder 

 

F. Menghitung Nilai Erosi 

Tabel 8. Nilai Laju Erosi 

Tutupan 
Lahan 

R K LS CP 
Erosi 

Laju 
Erosi 

Luas  
Lahan 

Erosi 
Potensial 

(ton/ha/th) (ton/ha/th) (ha) (ton/th) 

Hutan lahan 
kering 
primer 

888.233 0.398 133.657 0.010 472.854 
1305.012 1726 2252450 

888.233 0.307 304.724 0.010 832.157 

Hutan lahan 
kering 

sekunder 

888.233 0.307 137.311 0.050 1874.883 
1982.662 892 1768534 

888.233 0.681 3.563 0.050 107.779 

Semak / 
belukar 

888.233 0.307 1.874 0.280 143.298 
512.054 750 384040 

888.233 0.681 2.177 0.280 368.756 

Pemukiman 888.233 0.681 0.764 1.000 462.574 462.574 24 11102 

Sawah 
888.233 0.681 0.950 0.430 247.172 

258.669 331 85619 
888.233 0.681 0.950 0.020 11.496 

Tambak 888.233 0.681 0.159 0.010 0.959 0.959 10 10 

Hutan 
mangrove 
sekunder 

888.233 0.681 0.203 0.010 1.227 1.227 16 20 

Jumlah 4523.156 3749 4501775 

Sumber : hasil perhitungan 
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Nilai laju erosi pada DAS Koloh Pasiran sebesar 4523.156 ton/ha/th. Dengan 

erosi terbesar terjadi pada tutupan lahan hutan lahan kering skunder sebesar 

1982.662 ton/ha/th, laju erosi terkecil terjadi pada tutupan lahan tambak sebesar 

0.959 ton/ha/th 

G. Menentukan Kelas Bahaya Erosi 

Berdasarkan Tabel 8 dengan nilai laju erosi sebesar 4523.156 ton/ha/th, maka 

kelas bahaya erosi pada DAS Koloh Pasiran termasuk dalam kelas bahaya erosi 

sangat berat, karena jumlah erosinya lebih dari 480 ton/ha/th. Kelas bahaya erosi 

pada setiap jenis tutupan lahan pada DAS Koloh Pasiran digolongkan dalam tiga 

kelas yaitu kelas bahaya erosi sangat berat, berat, dan sangat ringan. Berdasarkan 

Tabel 8, kelas bahaya erosi sangat ringan memiliki nilai kurang dari 15 ton/ha/th, 

erosi berat berkisar antara 180-480 ton/ha/th, sedangkan erosi sangat berat lebih 

dari 480 ton/ha/th.  

Dengan tiga tutupan lahan dalam kelas bahaya erosi sangat berat sebesar 

1305.012 ton/ha/th (Hutan lahan kering primer), 1982.662 ton/ha/th (Hutan lahan 

kering skunder), dan sebesar 512.054 ton/ha/th (Semak/belukar). Dua tutupan 

lahan dalam kelas bahaya erosi berat sebesar 462.574 ton/ha/th (Pemukiman) dan 

258.669 ton/ha/th (Sawah). Serta dua tutupan lahan dalam kategori erosi sangat 

ringan sebesar 0.959 ton/ha/th (Tambak), dan 1.227 ton/ha/th (Hutan mangrove 

skunder). 

  

H. Menentukan Metode Penanggulangan Erosi 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa peyebab terjadinya erosi 

pada DAS Koloh Pasiran diantaranya adalah besarnya panjang kemiringan lereng, 

besarnya erodibilitas tanah yang berarti mudahnya tanah terkelupas, serta  

pengeloaan tanah dan tanaman yang belum maksimal. 

Pada tutupan lahan Hutan lahan kering primer, penyebab utama erosi 

disebabkan oleh besarnya kemiringan lereng. Besarnya kemiringan ini dapat 

ditanggulangi dengan pembuatan teras-teras dan pembuatan jalan air yang 

berfungsi untuk mengurangi panjang lereng sehingga dapat mengurangi erosi 

lembar dan alur. 
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Pada tutupan lahan Hutan lahan kering skunder, penyebab utama erosi 

disebabkan oleh besarnya kemiringan lereng dan tidak adanya tumbuhan bawah 

pada lahan tersebut. Cara penanggulangannya hampir sama dengan hutan lahan 

kering primer yaitu dengan pembuatan teras-teras dan pembuatan jalan air, hanya 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil analisa laju erosi menggunakan USLE selama periode 13 tahun 

(2005-2017) di DAS Koloh Pasiran, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok 

Timur dapat disimpulkan bahwa : 

a. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya laju erosi pada DAS Koloh 

Pasiran dengan metode Universal Soil Loss Equation (USLE), didapatkan 

jumlah nilai laju erosi sebesar 4523.156 ton/ha/th. 

b. Nilai laju erosi sebesar 4523.156 ton/ha/th termasuk dalam kategori erosi 

berat. Nilai laju erosi paling besar adalah sebesar 1982.662 ton/ha/th 

(hutan lahan kering skunder). 

c. Cara menanggulangi erosi dapat dilakukan dengan melakukan pembuatan 

teras-teras pada lahan yang kemiringannya besar, menanam tanaman 

penutup tanah dan penggunaan mulsa pada lahan yang pengelolaan 

tanamannya yang kurang maksimal, serta memperhatikan pengelolaan 

tanah dan memperbaiki unsur organik tanah pada lahan yan memiliki nilai 

erodibilitas yang tinggi. 

B. Saran 

a. Diharapkan untuk studi selanjutnya pada saat studi literatur agar lebih teliti 

dalam membaca persamaan-persamaan yang akan digunakan. 

b. Diharapkan untuk studi selanjutnya agar bisa memahami metode 

pendugaan erosi yang lain sebagai pembanding untuk metode ini. 

c. Mengingat cukup banyaknya pengujian yang akan dilakukan di 

laboratorium dengan terbatasnya jumlah alat yang tersedia pada 

laboratorium diharapkan untuk studi selanjutnya agar memperhatikan 

waktu studi. 

d. Diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat 

untuk menangani kejadian erosi dengan sebaik-baiknya. 
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