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ABSTRACT 

ANALYSIS OF EFFECT OF LAND USE ON EROSION AND 

SEDIMENTATION WATERSHED WAY SEPUTIH  

HEADWATERS USING SWAT MODEL 

 

Oleh: 

Hendri Setiawan 

Watershed of Way Seputih Headwaters is a watershed area located in Central 

Lampung District with an area of 1,526.32 Km2.  Sedimentation that occurs 

downstream of the Way Seputih River due to poor vegetation in the upstream.  

The objectives of this study were to obtain land use change and to obtain the 

predicted quantities of erosion and sediment occurring in watershed of Way 

Seputih Headwaters. 

The method of analysis in this research using SWAT model.  Period of analysis in 

this study that is from 2010 to 2015.  The process of data analysis include the 

stage running SWAT, Calibration and Validation. 

The results of the calibration analysis show the statistical test values R
2
 and NS of 

0.69 and 0.58.  While the results of the validation analysis shows the value of R
2
 

and NS of 0.62 and 0.62.  These results can already be used for sediment and 

erosion estimation.  The results of this study indicate the existence of proper land 

conversion of plantation, river, open land, mooring into mixed land.  Meanwhile, 



 

 

iii 

 

land use change is not appropriate to occur in some forest land, mixed land, 

shrubs, and rice fields turned into moor land and plantation.  Proper land use 

transfer can erosion and sediment by 0.03 ton / ha / year and 0.03 ton/ha/year.  

While on the land use is less appropriate to produce erosion and sediment by 0.39 

tons/ha/year and 0.42 tons/ha/year. 

Keywords: Land use, SWAT, Watershed, Erosion, and Sediment. 
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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP  

EROSI DAN SEDIMENTASI DAS WAY SEPUTIH HULU 

MENGGUNAKAN MODEL SWAT 

 

Oleh: 

Hendri Setiawan 

DAS Way Seputih Hulu merupakan Daerah Aliran Sungai yang terletak di 

Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 1.526,32 Km
2
.  Sedimentasi yang 

terjadi dibagian hilir Sungai Way Seputih akibat vegetasi yang kurang baik di 

bagian hulu.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan perubahan 

penggunaan lahan dan mendapatkan besaran prediksi erosi dan sedimen yang 

terjadi di DAS Way Seputih Hulu. 

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan model SWAT.  Periode analisis 

pada penelitian ini yaitu dari tahun 2010 sampai 2015.  Pada analisis data meliputi 

tahap running SWAT, Kalibrasi dan Validasi. 

Hasil analisis kalibrasi menunjukkan nilai uji statistik R
2
 dan NS sebesar  0,69 dan 

0,58.  Sedangkan hasil analisis validasi menunjukkan nilai R
2
 dan NS sebesar 0,62 

dan 0,62.  Hasil tersebut sudah dapat digunakan untuk pendugaan sedimen dan 

erosi.  Hasil penelitian ini menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang tepat yaitu 

perkebunan, sungai, tanah terbuka, tegalan menjadi lahan campuran.  Sedangkan 
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alih fungsi lahan yang kurang tepat terjadi pada sebagian lahan hutan, lahan 

campuran, semak belukar, dan sawah berubah menjadi lahan tegalan dan 

perkebunan.  Alih fungsi lahan yang tepat dapat meneksan erosi dan sedimen 

sebesar 0,03 ton/ha/tahun dan 0,03 ton/ha/tahun.  Sedangkan pada alih fungsi 

lahan yang kurang tepat dapat menghasilkan erosi dan sedimen sebasar 0,39 

ton/ha/tahun dan 0,42 ton/ha/tahun. 

Kata Kunci: Penggunaan Lahan, SWAT, Daerah Aliran Sungai, Erosi,  

                     dan Sedimen. 



 

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP  

EROSI DAN SEDIMENTASI DAS WAY SEPUTIH HULU 

MENGGUNAKAN MODEL SWAT 
 

 

 

Oleh: 

 

HENDRI SETIAWAN 

 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN 

 

 

 

 

Jurusan Teknik Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017







 



 

 

x 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Desa Karyamukti, Kecamatan 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 

31 Juli 1995, anak pertama dari tiga bersaudara, dari 

Bapak Suyanto dan Ibu Sriyati. 

Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari Pendidikan 

Taman Kanak-kanak (TK) di TK LKMD Karyamukti 

Sekampung diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 

Karyamukti Kecamatan Sekampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Sekampung Kecamatan Sekampung 

diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah menengah Atas (SMA) di SMAN 2 

Sekampung Kecamatan Sekampung diselesaikan pada tahun 2013. 

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik Pertanian di 

Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.  Selama menjadi Mahasiswa, 

penulis pernah aktif menjadi asisten dosen Statika dan Dinamika, Ekonomi 

Teknik, Rekayasa Pengelolaan Limbah, dan Mekanika Mesin.  Pada tahun 2015 

penulis lolos dalam Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM-P) sebagai anggota 

tim.  Penulis juga aktif pada organisasi tingkat universitas yaitu Keluarga 

Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Universitas Lampung menjadi Kepala 



 

 

xi 

 

Bidang Kaderisasi pada periode 2014-2015, menjadi Wakil Ketua Umum KMNU 

Unila pada periode 2015-2016, dan sebagai Tutor pada Forum Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Pertanian (Program Beasiswa Bidikmisi) pada periode 2014-2015.  

Bulan Juli – Agustus 2016 penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di Balai 

Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balitri) dengan judul “Study Teknik 

Irigasi Tetes Pada Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) Pada Fase 

Vegetatif di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balitri) 

Sukabumi Jawa Barat”.  Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Tematik pada Bulan Januari – Maret 2016 di Kampung Bakung Rahayu, 

Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.  Penulis berhasil 

mencapai gelar Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP.) S1 Teknik Pertanian pada 

tahun 2017 dengan menghasilkan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Penggunaan Lahan Terhadap Erosi dan Sedimentasi DAS Way Seputih Hulu 

Menggunakan Model SWAT”. 



 

 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

“Sebaik-baik orang adalah 

orang yang bermanfaat bagi orang lain.” 

-Hendri Setiawan- 

 



 

 

xiii 

 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 

Allah SWT. 

Bapak & Ibu Ku Tercinta 

Bapak Suyanto dan Ibu Sriyati 

Mereka adalah orang tua yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh 

kasih sayang.  Terimakasih atas pengorbanan, nasehat dan do’a yang tiada 

hentinya kalian berikan kepadaku selama ini. 

Adik-adikku Tersayang 

Reva Dwi Andini dan Ririn Saskia Cahyani 

Terimakasih atas kasih sayang kalian selama ini 

Almamaterku Tercinta 

Universitas Lampung 

Teknik Pertanian 2013 

 

 



 

 

xiv 

 

 

SANWACANA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta 

inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 

baik.  Shalawat serta salam-Nya semoga tetap tercurahkan kehadibaan Nabi 

Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya.  Amin. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Erosi 

dan Sedimentasi DAS Way Seputih Hulu Menggunakan Model SWAT” 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

(S.TP.) di Universitas Lampung. 

Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.  Penulis 

juga mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa, semangat, bimbingan, serta 

motivasi dari orang tua serta semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik.  Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Dr. Mohamad Amin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus 

Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan bersedia 

memberikan motivasi, saran, dan bimbingannya dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 



 

 

xv 

 

2. Dr. Ir. Ridwan, M.S., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan 

masukan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc., selaku penguji utama atas kesediaannya untuk 

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 

4. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

5. Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P., selaku Ketua Jurusan Teknik Pertanian. 

6. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung (BBWS MS), terimakasih 

atas data yang telah diberikan untuk menunjang terselesaikannya skripsi ini. 

7. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Masgar Lampung, 

terimakasih atas data yang telah diberikan untuk menunjang terselesaikannya 

skripsi ini. 

8. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) 

Way Seputih Way Sekampung, terimakasih atas data yang telah diberikan 

untuk menunjang terselesaikannya skripsi ini. 

9. Mas Gema Sakti, terimakasih atas ilmu dan waktunya dalam membantu 

terselesaikannya penelitian. 

10. Orang Tua Ku Tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Sriyanti, terimakasih telah 

memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang luar biasa. 

Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga kepadaku.  Terimakasih atas 

dukungan moril serta materil untukku selama ini semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua 

yang sangat kusayangi. Amiiin. 



 

 

xvi 

 

11. Adik-adikku, Reva Dwi Andini dan Ririn Saskia Cahyani, terimakasih atas 

kasih sayang serta dukungan kalian selama ini. 

12. Dwi Marliana, A.Md., terimakasih atas bantuan, dukungan, serta semangatnya 

dalam proses penulisan skripsi ini. 

13. Teman-teman Teknik Pertanian 2013 atas kebersamaan serta dukungan yang 

luar biasa. 

14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila 2016 Kampung Bakung 

Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atas kebersamaan selama 

60 hari yang tidak mungkin dilupakan, Andreas Deddi Adrian, Nuraini Arma, 

Dara Puspitasari, Astrid Fauzia Zahra, Thika Melia P. Korano, dan Wulandari. 

15. Sahabat tercinta KMNU Universitas Lampung. 

Bandar Lampung, 23 Agustus 2017 

Penulis 

 

 

Hendri Setiawan 



 

 

xvii 

 

 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... vvii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii 

I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 3 

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3 

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................... 4 

2.1 Siklus Hidrologi ............................................................................................ 4 

2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) ........................................................................ 6 

2.3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ................................................................ 6 

2.4 Debit Sungai .................................................................................................. 8 

2.5 Erosi ............................................................................................................... 9 

2.6 Tingkat Bahaya Erosi .................................................................................. 12 

2.7 Sedimentasi ................................................................................................. 13 

2.8 Penggunaan Lahan (Land Use) ................................................................... 17 

2.9 Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) .................. 18 

2.10 Model SWAT (Soil Water Assessment Tools) .......................................... 20 

2.11 SUFI-2 SWAT-CUP .................................................................................. 22 

2.12 Kalibrasi dan Validasi ............................................................................... 25 

III. METODOLOGI PENELITIAN ...................................................................... 27 

3.1 Waktu dan Tempat ................................................................................. 27 

3.2 Alat dan Bahan ....................................................................................... 29 



 

 

xviii 

 

3.3 Metode Pelaksanaan ............................................................................... 30 

       3.3.1 Pengumpulan Data ......................................................................... 30 

       3.3.2 Analisis Data .................................................................................. 31 

3.3 Analisis Erosi dan Sedimentasi .............................................................. 38 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................... 39 

4.1 Kondisi Lokasi Penelitian ...................................................................... 39 

4.2 Kondisi Iklim .......................................................................................... 41 

4.3 Kondisi Jenis Tanah ............................................................................... 45 

4.3 Kondisi Kelerengan ................................................................................ 49 

4.4 Kondisi Perubahan Penggunaan Lahan .................................................. 51 

4.5 Model SWAT ......................................................................................... 57 

4.6 Kalibrasi Model SWAT .......................................................................... 62 

4.7 Validasi Model SWAT ........................................................................... 70 

4.8 Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan ............................................... 74 

V. KESIMPULAN ................................................................................................ 78 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 90 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 91 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 94 

Lampiran 1. Distribusi HRU/Landuse/Soil/Slope SWAT Model Peta   

                    Penggunaan Lahan Tahun 2010 .................................................... 95 

Lampiran 2. Distribusi HRU/Landuse/Soil/Slope SWAT Model Peta                      

                    Penggunaan Lahan Tahun 2015 .................................................. 114 

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Kalibrasi SWAT-CUP Tahun 2010-2015 ..... 133 

Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Validasi SWAT-CUP Tahun 2013-2015 ...... 134 

Lampiran 5. Tahapan Running SWAT ............................................................ 134 

Lampiran 6. Tahapan Kalibrasi Menggunakan SWAT-CUP SUFI-2 ............. 134 

Lampiran 7. Sebaran Besaran Erosi Per SubDAS ........................................... 134 

Lampiran 8. Sebaran Besaran Sedimen Per SubDAS ..................................... 134 

 



 

 

xix 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                          teks                                                            Halaman 

   1. Kriteria Indeks Bahaya Erosi ......................................................................... 12 

   2. Jenis-jenis sedimen berdasarkan ukuran partikel ........................................... 15 

   3. Jenis data, klasifikasi, dan sumber data ......................................................... 29 

   4. Luas SubDAS Way Seputih Hulu .................................................................. 39 

   5. Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2010-2015 .................................................... 42 

   6. Kelembaban Udara Rata-rata Bulanan Tahun 2010-2015 ............................. 43 

   7. Kecepatan Angin Rata-rata Bulanan Tahun 2010-2015 ................................ 43 

   8. Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tahun 2010-2015 ........................................ 44 

   9. Sebaran Jenis Tanah Das Way Seputih Hulu Tahun 2010 dan 2015 ............. 46 

   10. Kelas lereng dan luasnya di DAS Way Seputih Hulu .................................. 49 

   11. Sebaran Penggunaan Lahan DAS Way Seputih Hulu Tahun 2010 ............. 54 

   12. Parameter-parameter Kalibrasi Menggukana SWAT-CUP ......................... 63 

   13. Debit Rata-rata Bulanan Observasi dan Model Sebelum Kalibrasi ............. 68 

   14. Debit Rata-rata Bulanan Observasi dan Model Setelah Kalibrasi Thn ........ 69 

   15. Rata-rata Debit Bulanan Observasi dan Model Hasil Validasi Tahun ......... 74 

Lampiran 

   16. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 1 ............................................................ 144 

   17. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 2 ............................................................ 145 

   18. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 3 ............................................................ 146 



 

 

xx 

 

   19. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 4 ............................................................ 147 

   20. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 5 ............................................................ 148 

   21. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 6 ............................................................ 149 

   22. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 7 ............................................................ 150 

   23. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 8 ............................................................ 151 

   24. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 9 ............................................................ 152 

   25. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 10 .......................................................... 153 

   26. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 11 .......................................................... 154 

   27. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 12 .......................................................... 155 

   28. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 13 .......................................................... 156 

   29. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 14 .......................................................... 157 

   30. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 15 .......................................................... 158 

   31. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 16 .......................................................... 159 

   32. Sebaran Besaran Erosi Sub DAS 17 .......................................................... 160 

   33. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 1 ....................................................... 162 

   34. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 2 ....................................................... 163 

   35. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 3 ....................................................... 164 

   36. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 4 ....................................................... 164 

   37. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 5 ....................................................... 165 

   38. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 6 ....................................................... 166 

   39. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 7 ....................................................... 167 

   40. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 8 ....................................................... 168 

   41. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 9 ....................................................... 169 

   42. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 10 ..................................................... 170 



 

 

xxi 

 

   43. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 11 ..................................................... 171 

   44. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 12 ..................................................... 172 

   45. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 13 ..................................................... 173 

   46. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 14 ..................................................... 174 

   47. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 15 ..................................................... 175 

   48. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 16 ..................................................... 176 

   49. Sebaran Besaran Sedimen Sub DAS 17 ..................................................... 177 

 



 

 

xxii 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                      teks                                                            Halaman 

   1. Skema Siklus Hidrologi ................................................................................... 4 

   2. Proses pembentukan atau terjadinya sedimentasi .......................................... 15 

   3. Ilustrasi hubungan antara ketidakpastian parameter masukkan dengan  

       ketidakpastian hasil prediksi .......................................................................... 25 

   4. Peta Orientasi Lokasi SubDAS ...................................................................... 28 

   5. Prosedur kerja, kalibrasi, dan output Model Hidrologi SWAT ..................... 36 

   6. Peta Posisi DAS Way Seputih Hulu .............................................................. 40 

   7. Peta Sebaran Jenis Tanah ............................................................................... 47 

   8. Peta Kemiringan Lereng DAS Way Seputih Hulu ......................................... 50 

   9. Peta Sebaran Penggunaan Lahan DAS Way Seputih Tahun 2010 ................ 51 

   10. Peta Penggunaan Lahan Provinsi Lampung Revisi Tahun 2015 ................. 52 

   11. Peta Sebaran Penggunaan Lahan DAS Way Seputih Hulu thn 2010........... 53 

   12. Peta Sebaran Penggunaan Lahan DAS Way Seputih Hulu thn 2015........... 55 

   13. Hasil Delineasi DAS Way Seputih Hulu Dengan Model SWAT ................ 58 

   14. Peta HRU Tahun 2010 ................................................................................. 60 

   15. Peta HRU Tahun 2010 ................................................................................. 61 

   16. Grafik Debit Observasi dan Model Hasil Kalibrasi Thn 2010-2012 ........... 66 

   17. Grafik XY Scatter antara Debit Observasi dan Perhitungan Model ............ 67 

   18. Grafik Analisis Sensitivitas Parameter Hasil Kalibrasi ............................... 70 

file:///D:/Penelitian%20Hendri/Proposal%20Penelitian/SKRIPSI%20HENDRI%20SETIAWAN%201314071028.doc%23_Toc486876852


 

 

xxiii 

 

   19. Debit Observasi dan Model Hasil Validasi Tahun 2013-2015 .................... 72 

   20. Grafik XY Scatter Antara Debit Observasi dan Perhitungan Model ........... 73 

   21. Peta Kelas Erosi ........................................................................................... 75 

Lampiran 

   22. Proses Project Setup ................................................................................... 135 

   23. Proses Delineasi Batas Daerah Aliran Sungai ........................................... 135 

   24. Proses Pembentukan HRU pada Peng-input-an Peta Penggunaan  

         Lahan, Jenis Tanah, dan Klasifikasi Kelerengan ....................................... 136 

   25. Proses Pembentukan HRU pada Penentuann HRU Tresholds ................... 136 

   26. Proses Pembacaan Database SWAT ......................................................... 137 

   27. Proses Edit SWAT Input ............................................................................ 137 

   28. Proses Running Model................................................................................ 138 

   29. Menu-menu dalam SWAT-CUP SUFI-2 ................................................... 139 

   30. Proses Penentuan Jumlah Parameter dan Jumlah Simulasi ....................... 139 

   31. Proses Penentuan Awal dan Akhir Simulasi SWAT-CUP ........................ 140 

   32. Proses Memasukkan Data Debit Observasi ............................................... 140 

   33. Proses Pemberian Nama File ..................................................................... 141 

   34. Proses Penentuan Periode Simulasi dan Penggunaan Jenis Data............... 141 

   35. Proses Memasukkan Data Debit Observasi dan Penentuan Fokus Uji  

         Statistik ....................................................................................................... 142 

   36. Proses Running SWAT-CUP ..................................................................... 142 

   37. Proses Pembacaan Hasil Iterasi .................................................................. 143 

   38. Proses Validasi dengan Mengganti Rentang Nilai Parameter Hasil   

         dari Kalibrasi Terbaik ................................................................................ 143 



 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan penggunaan lahan sangat penting dilakukan agar tidak 

mengakibatkan pengaruh buruk terhadap karakteristik hidrologi DAS.  Dinamika 

karakteristik hidrologi menunjukkan kinerja suatu DAS berupa hasil air yang 

dapat digunakan masyarakat.  Peningkatan kapasitas infiltrasi dan penurunan 

aliran permukaan menjadi prioritas dalam penyusunan penggunaan lahan 

(Mubarok, 2015).  Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan daerah yang dibatasi 

punggung gunung di mana air hujan yang jatuh akan ditampung dan dialirkan 

melalui sungai kecil menuju sungai utama.  DAS memberikan pengaruh yang 

besar terhadap kebutuhan air baku suatu daerah, sehingga dalam pengelolaannya 

dibutuhkan perencanaan yang sebaik mungkin.  Air baku merupakan air yang 

dibutuhkan dalam proses produksi maupun air untuk kebutuhan sehari-hari yang 

pada umumnya berasal dari air hujan, air danau, air tanah, dan air sungai (Rau, 

2012). 

Luas daerah aliran Sungai Way Seputih, menurut RTRW Provinsi Lampung 

Tahun 2009-2029, adalah 7.550 km², sedangkan menurut Masterplan ASDP 

Lampung hanya 1.184 km
2
.  Daerah Aliran Sungai ini tersebar dari bagian barat 

Kabupaten Lampung Tengah ke arah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur 



2 

 

 

bagian utara.  Debit terendah yang pernah terjadi adalah 47,8 m
3
/detik, yang 

terjadi pada bulan September, sedangkan debit tertinggi adalah 214,9 m
3
/detik, 

yang terjadi pada bulan April.  Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung Tahun 

2009-2029, panjang Sungai Way Seputih adalah 965 km, sedangkan menurut 

UPTD Balai PSDA Seputih-Sekampung panjang sungai ini adalah 282 km.  

Dalam Masterplan ASDP Lampung disebutkan bahwa panjang Sungai Way 

Seputih adalah 249 km dengan lebar rata-rata adalah 100 m. Berdasarkan Studi 

AMDAL Pendalaman Alur Sungai Seputih yang dilakukan tahun 2007, lebar 

Sungai Way Seputih hanya antara 30 m hingga 85 m, dengan kedalaman berkisar 

antara 4 m sampai 17 m (Kusdian, 2011). 

Dalam perkembangannya pola fisik sungai sangat ditentukan oleh penggunaan 

lahan yang ada di sekitar sungai.  Alur Sungai Way Seputih sering mengalami 

perubahan yang tidak wajar, yang diakibatkan oleh adanya aktivitas penggalian 

pasir di sisi-sisi sungai yang tidak terkontrol, penggunaan lahan sekitar secara 

tidak bijaksana sehingga mengubah struktur penutupan tajuk dan penutupan lahan 

yang ada di sekitarnya, serta adanya peningkatan polutan terlarut.  Berdasarkan 

dugaan, erosi rata-rata yang terjadi di hulu DAS Seputih adalah 3,74 mm/tahun.  

Lokasi paling hulu Sungai Way Seputih tempat ditemukan penggunaan sarana 

transportasi sungai adalah Kecamatan Bumi Nabung dan Kecamatan Bandar 

Mataram, sedangkan lokasi paling hilir adalah Kuala Seputih.  Muara Way 

Seputih, tepatnya di dekat Dermaga Kuala, mengalami pendangkalan yang parah, 

karena pengikisan yang terjadi di hulu sungai. Kedalaman sungai pada kondisi 

surut kurang dari 2 m, sehingga penduduk di sekitar muara dapat berjalan 

menyeberang sungai (Kusdian, 2011). 
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Pada DAS Way Seputih perlu dilakukan penanganan DAS dengan melakukan 

perencanaan tataguna lahan, rnelibatkan beberapa aspek dengan pendekatan 

sistematik. Hubungan antara penggunaan lahan dengan fungsi hidrologi dapat 

disimulasikan menggunakan suatu model hidrologi.  Model hidrologi mungkin 

dapat dijadikan alternatif untuk menanggulangi masalah di atas.  Model hidrologi 

dapat memprediksi debit sedimentasi dan erosi yang terjadi dalam suatu DAS.  

Model hidrologi dapat menggambarkan kondisi karakteristik DAS dalam 

beberapa masa kedepan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa besar pengaruh perubahan penggunaan lahan DAS Way Seputih Hulu 

terhadap hasil erosi dan sedimentasi Sungai Way Seputih Hulu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendapatkan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 

2015. 

b. Untuk mendapatkan besaran prediksi erosi dan sedimentasi yang terjadi di 

DAS Way Seputih Hulu. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Siklus Hidrologi 

Daerah aliran sungai sebagai ekosistem alami terjadi proses-proses biofisik 

hidrologis di dalamnya, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari 

suatu siklus hidrologi yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skema Siklus Hidrologi 

Sumber : Sosiawan (2010, dalam Dahtiar, 2015). 

Siklus hidrologi adalah suatu rangkaian proses sirkulasi air bumi yang terjadi 

secara terus-menerus, dimulai dari penguapan, uap air menjadi awan, awan 

terkondensasi menjadi presipitasi, presipitasi ini bisa dalam bentuk salju, hujan es, 
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hujan dan embun.  Air hujan yang jatuh terkadang tertahan oleh tajuk vegetasi, 

biasa disebut sebagai intersepsi, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi menjadi 

aliran permukaan dan air tanah lalu mengalir ke laut dan menguap kembali 

(Putrinda, 2012). 

Pemanasan sinar matahari akan menyebabkan penguapan air yang berada di 

lautan ataupun di daratan.  Air yang menguap dari daratan dan lauatan akan 

berubah menjadi awan dan kemudian mengembun dan jatuh sebagai hujan 

ataupun salju ke permukan tahan dan lautan.  Sebagaian air sebelum jatuh ke 

permukaan tanah atau lauatan segera menguap kembali, sebagaian air jatuh akan 

tertahan oleh tumbuhan, sebagaian menguap dan sebagian mengalir terus hingga 

tiba di permukaan tanah.  Air hujan yang jatuh ke daratan, sebagian mengalir 

sebagai air permukaan (sungai, danau dan genangan air), sebagian meresap ke 

dalam tanah sebagai air tanah yang mengisi rongga dan pori lapisan tanah/batuan 

mengalir menuju ke laut/danau atau muncul di permukaan sebagai mata-air dan 

sebagian lagi menguap langsung ataupun melalui tumbuhan (intersepsi dan 

transpirasi).  Pada kondisi tertentu air tanah dapat tertahan dan tersimpan 

membentuk waduk air tanah (Putrinda, 2012). 

Sirkulasi air terjadi secara terus-menerus mulai dari penguapan, presipitasi dan 

jatuh sebagai hujan, mengalir di daratan melalui sungai, air tanah, terus ke laut, 

dan begitu seterusnya.  Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam 

kompone-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem Daerah aliran 

Sungai (DAS).  Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah 

adalah wujud dan tempatnya (Putrinda, 2012). 
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2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Definisi Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 adalah suatu wilayah 

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, 

yang berfungsi menampung, 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. 

DAS merupakan ekosistem alam yang dibatasi oleh punggung bukit.  Air hujan 

yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir pada sungai-sungai yang akhirnya 

bermuara ke laut atau ke danau.  Pada Daerah Aliran Sungai dikenal dua wilayah 

yaitu wilayah pemberi air (daerah hulu) dan wilayah penerima air (daerah hilir). 

Kedua daerah ini saling berhubungan dan mempengaruhi dalam unit ekosistem 

Daerah Aliran Sungai (DAS).  Fungsi Daerah Aliran Sungai adalah sebagai areal 

penangkapan air (catchment area), penyimpan air (water storage) dan penyalur 

air (distribution water) (Halim, 2014). 

2.3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 

pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik 

antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, 

agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 

kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan 
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DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui 

tahapan: 

a. Perencanaan; 

b. Pelaksanaan; 

c. Monitoring dan evaluasi; dan 

d. Pembinaan dan pengawasan. 

Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan 

sumber daya air.   

Pengelolaan DAS dalam pelaksanaannya melibatkan banyak stakeholders (para 

pihak) dan pengambil keputusan, khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam dengan berbagai tujuannya, sehingga pendekatan multidisiplin merupakan 

keharusan esensial.  Kegiatan dalam pengelolaan DAS harus melibatkan institusi 

pemerintah dari berbagai bidang atau sektor serta berbagai kelompok masyarakat. 

Akan tetapi terlalu banyak pelibatan unsur atau elemen dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan menjadikan hasil akhir yang kurang efisien/optimal dan 

kurang memuaskan.  Partisipasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS perlu 

dibatasi pada komunitas yang secara langsung berpengaruh dan berkaitan.  Sistem 

pembangunan nasional yang telah diatur dalam sistem peraturan perundangan 

dapat diacu sebagai dasar penyusunan perencanaan pengelolaan DAS, yaitu 

dengan melibatkan berbagai unsur kelembagaan secara efisien (Paimin, 2012).
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2.4 Debit Sungai 

Dalam proses hidrologi, aliran air sungai terbentuk dari beberapa sumber air yang 

berada pada bukit atau gunung.  Bukit dan gunung merupakan daerah penyerap 

dan penyimpan cadangan air yang berasal dari air hujan.  Cadangan air yang 

diserap tersebut masuk ke dalam tanah dan batuan.  Karena volume air tersimpan 

dalam jumlah besar, air keluar ke permukaan melalui tekuk lereng.  Air yang 

keluar tersebut kemudian mengalir pada permukaan yang kemudian menjadi 

sungai.  Aliran ini mengalir ke permukaan yang memiliki ketinggian lebih rendah, 

sesuai dengan sifat air yang mengalir dari tempat dengan tempat tinggi ke rendah. 

Saat dilakukan pengukuran tinggi permukaan air oleh alat ukur, diperoleh debit 

sungai.  Debit sungai merupakan laju aliran air (volume air) yang melewati suatu 

penampang melintang sungai per satuan waktu, di mana satuan besaran debit 

dalam satuan internasional adalah meter kubik per detik (m
3
/dt) (Rau, 2012). 

Menurut Arsyad (2010, dalam Budiawan, 2012) metode rasional dalam 

menentukan laju puncak aliran permukaan (debit puncak) mempertimbangkan 

waktu konsentrasi, yaitu waktu yang dibutuhkan air yang mengalir di permukaan 

tanah dari tempat yang terjauh sampai tempat keluarnya (outlet) di suatu daerah 

aliran.  Persamaan dalam menghitung debit puncak dengan model rasional 

(United State Soil Conservation Service, 1987) adalah sebagai berikut: 

Qp = 0,0028 CiA .................................................... (Pers. 2.1) 

yang menyatakan Qp adalah debit puncak untuk suatu hujan dengan interval 

tertentu, dalam m
3
/det, C adalah koefisien aliran permukaan , i adalah intensitas 

hujan yaitu banyaknya curah hujan per satuan waktu dari hujan maksimum yang 
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diharapkan lamanya hujan yang terjadi sama dengan waktu konsentrasi suatu 

DAS, dalam mm/jam, dan A luas suatu DAS dalam hektar. 

2.5 Erosi 

Menurut Arsyad (2010, dalam Banuwa, 2013) pada dasarnya erosi adalam proses 

perataan kulit bumi, karena pada proses erosi terdapat proses pengikisan pada 

bagian atas dan di sisi lain terdapat proses penimbunan pada bagian bawah.  

Namun demikian, karena dalam proses perataan kulit bumi ini banyak 

menimbulkan masalah baik pada sisi on site maupun pada sisi off site, maka erosi 

yang berlebihan perlu dicegah.  Pada bentang lahan yang tidak datar, berapa pun 

persen atau derajat kemiringan lerengnya, erosi pasti akan terjadi.  Hanya saja 

pada kondisi alami, erosi yang terjadi sangat rendahdan berada dibawah batas 

erosiyang diperbolehkan atau ditoleransi.  Artinya banyaknya atau tebalnya erosi 

alami yang terjadi jauh lebih kecil daripada banyaknya atau tebalnya tanah yang 

terbentuk dari proses pelapukan.  Erosi yang terjadi pada kondisi alami ini dikenal 

dengan erosi alami, erosi normal, atau erosi geologi.  Jadi erosi alami, erosi 

normal, atau erosi geologi merupakan proses pengangkutan tanah yang terjadi di 

bawah vegetasi alami dengan laju yang lambat dan pada kondisi vegetasi normal, 

tanpa campur tangan manusia. 

Selanjutnya pada saat ada campur tangan manusia terhadap kondisi alami yang 

telah seimbang antara proses pembentukan dan pengangkutan tanah, maka erosi 

alami, erosi normal atau erosi geologi, berubah menjadi erosi yang dipercepat.  

Jadi, erosi yang dipercepat merupakan proses pengangkutan tanah yang 

menimbulkan kerusakan akibat tindakan manusia yang mengganggu 
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keseimbangan antara pembentukan dan pengangkutan tanah.  Pada lahan yang 

miring, umumnya lebih dari 8%, erosi yang terjadi umumnya melebihi erosi yang 

dapat ditoleransi.  Oleh karena itu, erosi dipercepat menjadi para ahli konservasi 

tanah dan air (Banuwa, 2013). 

Prediksi erosi adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi 

dari tanah yang digunakan untuk penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu.  

Prediksi erosi umumnya digunakan pada saat ini adalah model parametrik, 

terutama tipe kotak kelabu (Banuwa, 2013).  Menurut Arsyad (2010, dalam 

Banuwa, 2013) metode prediksi merupakan alat untuk menilai apakah suatu 

program atau tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu 

bidang tanah atau suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).  Di samping itu, prediksi 

erosi juga sebagai alat bantuuntuk mengambil keputusan dalam perencanaan 

konservasi tanah pada suatu areal. 

Suatu model parametrik untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah telah 

dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978), yang disebut The Universal 

Soil Loss Equation (USLE).  USLE memungkinkan perencanaan menduga laju 

rata-rata erosi suatu tanah tertentu pada suatu kecuraman lereng dengan pola hujan 

tertentu untuk setiap macam pertanaman dan tindakan pengelolaan (tindaka 

konservasi tanah) yang munkin dilakukan atau yang sedang digunakan.  

Persamaan yang digunakan mengelompokkan berbagai parameter fisik dan 

pengelolaan yang memengaruhi laju erosi ke dalam enam peubah utama yang 

nilainya untuk setiap tempat dapat dinyatakan secara numerik.  USLE adalah 

suatu model erosi yang dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi jangka 

panjang dari erosi lembar atau alur di bawah keadaan tertentu.  Model ini tidak 
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dapat memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari 

erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai.  Meskipun terdapat kelemahan, 

persamaan USLE hingga saat ini masih relevan dan paling banyak digunakan dan 

hingga saat ini belum ada yang menggantikan metode USLE ini. 

A = R K L S C P .................................................... (Pers. 2.2) 

A = adalah banyaknya tanah tererosi dalam (ton/ha/th). 

R = adalah faktor curah hujan dan aliran permukaan, yaitu jumlah satuan  

indeks erosi hujan, yang merupakan perkalian antara energi hujan total (E) 

dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (I30) tahunan. 

K = adalah faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per indeks erosi hujan (R)  

untuk suatu tanah yang didapat dari petak percobaan standar, yaitu petak 

percobaan yang panjangnya 72,6 kaki (22 meter) terletak pada lereng 9% 

tanpa tanaman. 

L = adalah faktor panjang lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari tanah  

dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap erosi dari tanah dengan 

panjang lereng 72,6 kaki (22 meter) di bawah keadaan yang identik. 

S = adalah faktor kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi yang  

terjadi dari suatu tanah dengan kecuraman lereng tertentu, terhadap 

besarnya erosi dari tanah dengan lereng 9% di bawah keadaan yang 

identik. 

C = adalah faktor vegetasi penutup lahan dan pengelolaan tanaman, yaitu  

nisbah antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan 

pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang 

identik tanpa tanaman. 
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P = adalah faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah, yaitu nisbah  

antara besarnya erosi dari tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi 

khusus seperti pengolahan menurut kontur, penanaman dalam strip atau 

teras terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah searah lereng dalam 

keadaan yang identik (Banuwa, 2013). 

2.6 Tingkat Bahaya Erosi 

Untuk mengetahui tingkat bahaya erosi yang terjadi pada suatu wilayah atau 

bidang lahan dapat dilakukan dengan menghitung Indeks Bahaya Erosi (IBE).  

Sebagai tahap awal perlu ditetpkan erosi potensial umumnya berdasarkan 

persamaan USLE.  Erosi potensial sama dengan erosi aktual pada saat nilai faktor 

C dan P sama dengan 1 (satu).  Arti lahan yang dievaluasi tanpa tanaman dan 

tanpa tindakan konservasi tanah dan air, dengan demikian secara matematis erosi 

potensial (A= RKLS) (Banuwa, 2013).  Hasil perhitungan nilai laju erosi dengan 

menggunakan rumus USLE kemudian diklasifikasi menjadi lima kelas, yaitu 

sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Tabel 1 menunjukkan 

klasifikasi aTBE (Herawati, 2010) : 

Tabel 1. Kriteria Tingkat Bahaya Erosi 

Kehilangan Tanah (ton/ha/thn) Keterangan 

< 15 Sangat Ringan 

16 – 60 Ringan 

60 – 180 Sedang 

180 – 480 Berat 

> 480 Sangat Berat 

Sumber : Departemen Kehutanan (1998, dalam Herawati, 2010). 
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2.7 Sedimentasi 

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

jenis erosi lainnya.  Sedimen umumnya mengendap dibagian bawah kaki bukit, 

didaerah genangan banjir, di saluran air, sungai dan waduk.  Hasil sedimen 

(sediment yield) adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di 

daerah tangkapan air yang diukur pada periode waktu dan tempat tertentu 

(Nugroho, 2015). 

Menurut Tatipata (2015) sedimen adalah suatu Kepingan atau potongan yang 

terbentuk oleh proses fisik dan kimia dari batuan atau tanah.  Bentuk dari material 

beraneka ragam dan tidak terbatas dari mulai yang berbentuk bulat sampai 

berbentuk tajam.  Juga bervariasi dalam kerapatan dan komposisi materialnya 

dengan kuarsa yang dominan dimana sedimen tersebut terbawa hanyut oleh aliran 

air yang dapat dibedakan sebagai endapan dasar (bed load) dan muatan melayang 

(suspended load).  Muatan dasar bergerak dalam aliran sungai dengan cara 

bergulir, meluncur dan meloncat-loncat di atas permukaan dasar sungai.  

Sedangkan muatan melayang terdiri dari butir-butir halus yang ukuran lebih kecil 

dari 0,1 mm dan senantiasa melayang didalam aliran air, lebih-lebih butiran yang 

sangat halus walaupun air tidak mengalir, tetapi butiran tersebut tetap tidak 

mengendap serta airnya tetap tidak keruh dan sedimen semacam ini disebut 

muatan kikisan (wash load).  Sedimen yang diangkut oleh air dari penggerusan 

dibagian udik sungai dan dasar maupun pada tepi sungai dan merupakan hasil 

penggerusan di cathmentarea (daerah tangkapan air).  Dengan kondisi lahan 

tersebut dan juga curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banyak sedimen 
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terangkut ke sungai sehingga menjadi sumber sedimentasi di waduk.  Bagi waduk 

yang sedang beroperasi bahaya sedimen akan mempengaruhi umur waduk.  

Sedimen di sungai baik terlarut maupun tidak terlarut merupakan produk dari 

pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama perubahan 

iklim.  Hasil pelapukan batuan disebut sebagai partikel-partikel tanah.  Pengaruh 

tenaga kinetis air hujan dan aliran air permukaan (pada daerah tropis), partikel-

partikel tanah tersebut dapat terkelupas dan terangkut ke tempat yang lebih 

rendahdan kemudian masuk ke sungai yang disebut sedimen. 

Angkutan sedimen dari tempat yang lebih tinggi ke daerah hilir dapat 

menyebabkan pendangkalan waduk, sungai, saluran irigasi dan terbentuknya 

tanah-tanah baru di pinggir-pinggir dan di delta-delta sungai.  Proses sedimentasi 

dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan.  Dikatakan 

menguntungkan karena pada tingkat tertentu adanya aliran sedimen ke daerah hilir 

dapat menambah kesuburan tanah serta terbentuknya tanah garapan baru di daerah 

hilir.  Tetapi, pada saat bersamaan aliran sedimen juga dapat menurunkan kualitas 

perairan dan pedangkalan badan perairan seperti pada waduk dan sungai (Tatipata, 

2015). 

Hasil sedimen tersebut dinyatakan dalam satuan berat (ton) atau satuan volume 

(mpk atau acre-feet) dan merupakan fungsi luas dari daerah pengaliran.  

Pembandingan data hasil sedimentasi, pada umumnya didasarkan atas hasil per 

satuan luas daerah pengaliran yang dinamakan laju produksi sedimen (sediment 

production rate) yang dinyatakan dalam ton/ha, ton/ km
2
 atau acre-feet/sq 

(Tatipata, 2015).  Jenis-jenis sedimentasi berdasarkan ukuran partikel dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Jenis-jenis sedimen berdasarkan ukuran partikel 

Jenis Sedimen Ukuran Partikel (mm) 

Liat < 0,0039 

Debu 0,0039 – 0,0625 

Pasir 0,0625 – 2,0 

Pasir Besar 2,0 – 64,0 

Sumber: Asdak (2004, dalam Tatipata, 2015). 

Sedimentasi merupakan proses pengendapan bahan yang terangkut oleh air di alur 

sungai pada waduksebagai akibat terjadinya erosi.  Kepadatan sedimensetalah 

mengendap akan berubah dari waktu ke waktu.  Untuk waduk besar hampir 

seluruh sedimen mengendap setelah proses sedimentasi, sehingga kapasitas 

waduk berkurang, maka sebahagian sedimen akan terbuang melalui spillway 

(Tatipata, 2015).  Proses pembentukan atau terjadinya sedimentasi dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mohammad (2009, dalam Tatipata, 2015). 

Hasil sedimen dan hasil erosi kotor (gross erosion) yang dihasilkan oleh erosi 

lempeng ditambah erosi alur atau oleh sebab lain adalah saling bergantungan.  

Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai rasio hasil sedimen terhadap erosi 

Muatan 

Asal 

sedimen 

Muatan 

Material 

Muatan 

Kikisan 

Muatan 

Dasar 

Mekanisme 

angkutan 

sedimen 

Gambar 2.  Proses pembentukan atau terjadinya sedimentasi 
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kotor, rasio ini dinamakan rasio pengangkutan sedimen (Sedimen Delivery Ratio, 

SDR).  Cara memperkirakan hasil sedimen dari suatu DAS adalah melalui 

perhitungan Nisbah Pelepasan Sedimen (Sedimen Delivery Ratio, SDR).   

Perhitungan besarnya SDR dianggap penting dalam menentukan besarnya 

prakiraan realistis besarnya hasil sedimen total berdasarkan perhitungan erosi 

yang berlangsung pada suatu DAS. Variabilitas angka SDR dari suatu DAS/Sub-

DAS akan ditentukan oleh pengaruh (Tatipata, 2015). 

Menurut SCS National Engineering Handbook dalam Tatipata, (2015), besarnya 

prakiraan hasil sedimen dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut: 

Y = E × SDR × Ws.................................................... (Pers. 2.3) 

dengan Y = Hasil sedimen per satuan luas, (ton/tahun), E = Erosi total, 

(ton/ha/tahun), SDR = Sedimen Delivery Ratio, Ws = Luas daerah tangkapan air, 

(ha). 

Pada skala DAS penentuan kandungan sedimen dari aliran permukaan yang 

menimbulkan erosi, sedikit berbeda dengan skala lahan.  Pengambilan sampel 

sedimen dilakukan di outlet DAS/Sub-DAS yang diteliti.  Pengambilan contoh 

sedimen juga dilakukan pada setiap kejadian hujan yang menimbulkan erosi dan 

dapat diketahui intensitas hujan yang terjadi.  Biasanya penelitian ini dilakukan 

pada DAS yang kecil, sehingga pemisahan unit hidrograf dapat dilakukan dengan 

cepat, dan diketahui peningkatan aliran permukaan yang ada, melalui pemisahan 

aliran dasar dan aliran langsung.  Selain penakar hujan otomatis, alat yang harus 

tersedia adalah pencatat tinggi muka air otomatis (Automatic Water Level 

Recorder) AWLR.  Pengambilan contoh sedimen dilakukan pada setiap kejadian 
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aliran permukaan dengan menggunakan botol pengambilan sebanyak 500 ml.  

Contoh air sedimen tersebut, selain untuk penetapan konsentrasi sedimen, juga 

digunakan sebagai contoh air untuk analisis kandungan hara.  Oleh karena itu, 

diberikan HgCL2 dan disimpan pada suhu 4
o
C sebelum dianalisis (Banuwa, 2013).  

Menurut Brakensiek dkk. (1979, dalam Banuwa, 2013) jumlah sedimen untuk 

suatu kejadian aliran permukaan ditentukan berdasarkan konsentrasi sedimen 

dalam contoh air yang diambil dan volume aliran permukaan seperti diuraikan 

dalam Agriculture Handbook No. 224. 

Sy = (QxC) / (A x 10
3
) ....................................... (Pers. 2.4) 

Keterangan: 

Sy: jumlah sedimen (kg/ha); Q : volume aliran permukaan (m
3
); C : konsentrasi 

sedimen (g/l); dan A : luas wilayah (ha). 

2.8 Penggunaan Lahan (Land Use) 

Penggunaan lahan termasuk dalam komponen penggunaan data satelit 

penginderaan jauh Synthetic Aperture Radar (SAR) untuk pemetaan dan 

pemantauan penutup penggunaan lahan di Indonesia adalah sangat penting, karena 

penggunaan data satelit penginderaan jauh optik di wilayah Indonesia memiliki 

liputan awan yang cukup tinggi sepanjang tahun sering mengalami kendala.  

Kebutuhan pemetaan sumber daya alam diantaranya untuk pemetaan untuk 

perhitungan karbon nasional terkait REDD adalah cukup mendesak dan 

membutuhkan ketelitian.  Akan tetapi metode interpretasi citra satelit SAR untuk 

pemetaan penutup lahan belum banyak berkembang dibanding metode untuk citra 
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satelit optik seperti Landsat TM atau SPOT (Septian, 2016).  Penggunaan lahan 

adalah semua jenis penggunaan untuk pertanian, lapangan olah raga, rumah 

mukim hingga rumah sakit dan kuburan.  Tata guna lahan dapat ditinjau menurut 

suatu wilayah (regional land use) secara keseluruhan.  Karena wilayah terdiri atas 

pedesaan dan perkotaan, maka tata guna lahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

(1) tata guna lahan pedesaan (rural land use) dan (2) tata guna lahan perkotaan 

(urban land use).  Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan lahan berhubungan erat dengan aktivitas manusia dan sumberdaya 

lahan.  Penggunaan lahan sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan 

manusia dan budayanya.  Masyarakat menghadapi beberapa tantangan khusus 

dalam mengelola sumberdaya lahan.  Lahan sebagai tempat bagi pertumbuhan 

tanaman atau tumbuh tumbuhan maupun kehidupan hewan, bagi aliran air, 

bangunan, transportasi dan sebagainya.  Dengan banyaknya macam penggunaan 

lahan ini, maka dengan digunakannya sebidang lahan akan mempengaruhi 

penggunaan yang lain yang sifatnya potensial.  Jika suatu wilayah diamati dalam 

suatu periode waktu tertentu maka akan dijumpai suatu perubahan penggunaan 

lahan, yang sering juga disebut sebagai konversi lahan.  Konversi lahan dapat 

dibedakan atas dua, yaitu yang bersifat musiman dan yang permanen (Sutrisno, 

2011). 

2.9 Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak sekali riset-riset yang 

dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan baru dalam dunia teknologi.  

Adapun salah satu penemuan tersebut adalah Sistem Informasi geografis atau 



19 

 

 

Geographic information system (GIS).  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

merupakan suatu sistem informasi berbasiskan komputer untuk menyimpan, 

mengelola dan menganalisis, serta memanggil data bereferensi geografis yang 

berkembang pesat pada lima tahun terakhir ini.  Manfaat dari SIG adalah 

memberikan kemudahan kepada para pengguna atau para pengambil keputusan 

untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan 

dengan aspek keruangan (spasial).  Dengan adanya teknologi ini maka akan 

memudahkan dalam hal pemetaan lahan, salah satunya lahan pertambangan.  

Dalam pengaplikasian Geographic Information System (GIS) menggunakan 

perangkat lunak Arcview yang merupakan salah satu perangkat lunak Sistem 

Informasi Geografis (SIG) yang terkemuka hingga saat ini dengan kehandalan 

ESRI (Wibowo, 2015).   

Sistem Informasi Geografis dapat mempermudah proses visualisasi dan eksplorasi 

geografis dari data sekunder yang diperoleh khususnya dalam mengidentifikasi 

tingkat bahaya erosi (Giyanti, 2014).  Dengan SIG akan dimudahkan dalam 

melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik.  SIG mampu 

mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital 

bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta 

bahkan data statistik.  Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan 

kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, SIG akan mampu memproses 

data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya.  SIG juga mengakomodasi 

dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah (Wibowo, 

2015). 
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2.10 Model SWAT (Soil Water Assessment Tools) 

SWAT adalah model yang dikembangkan oleh Dr. Jeff Arnold pada awal tahun 

1990-an untuk pengembangan Agricultural Research Service (ARS) dari USDA. 

Model tersebut dikembangkan untuk melakukan prediksi dampak dari manajemen 

lahan pertanian terhadap air, sedimentasi dan jumlah bahan kimia, pada suatu area 

DAS yang kompleks dengan mempertimbangkan variasi jenis tanahnya, tata guna 

lahan, serta kondisi manajemen suatu DAS setelah melalui periode yang lama 

(Nugroho, 2015). 

Pemodelan SWAT dikembangkan oleh United State Departemen of Agricultural-

Agricultural Research Services (USDA-ARS) yang menggabungkan antara model 

Chemicals Run off and Erosion from Agricultural Management Systems 

(CREAMS) yang dikembangkan oleh Knisel (1980) dan model Groundwater 

Loading Effects on Agricultural Management System (GLEAMS) yang 

dikembangkan oleh Leonard et al. (1987) dan gabungan model Environmental 

Impact Policy Climate (EPIC) oleh Izaurralde et al. ( 2006) dan model Simulation 

for Water Resouces in Rural Basins (SWRB) yang dikembangkan oleh Arnold 

dan Wiliams (1987).  Model SWAT terus berkembang dan menggabungkan 

model kinematik untuk distribusai aliran dan kualitas air dengan model QUAL2K 

(Mulyana, 2012). 

Menurut Gassman et al. (2007, dalam Mulyana, 2012) model SWAT melakukan 

pemodelan pada berbagai tipe penutupan lahan, tanah, topografi dan bentuk DAS.  

Pada studi DAS umumnya akan dilakukan klasifikasi berdasarkan tipe penutupan 

lahan dominan dan jenis tanah dominan.  Perhitungan limpasan menggunakan 
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dengan metode Soil Conservation Cervices (SCS) dan modifikasi nilai curve 

number (CN) yang telah berhasil digunakan pada berbagai tipe group hidrologi.  

Model SWAT berbasis DAS, kontinyu dengan step waktu harian, yang didesain 

untuk mengatur sumberdaya air, sedimen, dan limbah kimiawi dari pertanian 

dalam suatu DAS.  Pemodelan SWAT dapat mensimulasikan dalam jangka waktu 

lama, efisien, dengan komponen model yang terdiri dari parameter cuaca, 

hidrologi, tanah, nutrient, pestisida, bakteri patogen dan sistem pengolahan tanah. 

Menurut Neitsch et al. (2005, 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 drainase pada sub das. Unit respon hidrologi 

pada tiap subdas terdiri dari variasi penutup lahan, tanah dan manajemen 

pengelolaan. 

Siklus hidrologi, proses yang diperhitungkan dalam model SWAT yang terjadi di 

dalam DAS didasarkan kepada neraca air (Gambar 1). Persamaan matematis, 

komponen hidrologi neraca air yang berlaku pada model SWAT yaitu: 

SWt = SW0 + Σ
t 
(Rday – Qsurf– Ea – Wsep – Qgw )......... (Pers. 2.5) 

Keterangan: 

SWt  = kandungan lengas tanah pada akhir waktu t (mm) 

SW0  = kandungan lengas tanah pada awal waktu i (mm) 

Rday  = presipitasi/hujan harian pada waktu/hari i (mm) 

Qsurf  = jumlah limpasan permukaan pada waktu/hari i, (mm) 
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Ea  = jumlah evapotranspirasi pada waktu/hari i (mm) 

Wsep  = Jumlah air yang memasuki zona vadose pada profil tanah 

   (perkolasi) pada Waktu/hari i (mm) 

Qgw  = Jumlah air, aliran balik/kembali (mm) 

i dan t  = i = 1, t = menunjukkan waktu (hari) 

Luaran utama model SWAT adalah kondisi hidrologi berupa nilai debit, erosi, dan 

sedimen terangkut.  Nilai-nilai tersebut mencerminkan kondisi hidrologi terkait 

kinerja DAS seperti Koefisien Regim Sungai (KRS), Sediment Delivery Ratio 

(SDR), dan nilai coefficient runoff (C).  Kinerja model diukur dengan cara 

validasi, yaitu kalibrasi dan verifikasi menggunakan kriteria statistik R
2
 

(Coefficient of Determination), Ef atau NSE (Nash-Sutcliffe model Efficiency) dan 

PBIAS (percent bias) (Hidayat, 2016). 

2.11 SUFI-2 SWAT-CUP  

SWAT-CUP adalah progam komputer yang digunakan untuk kalibrasi model 

hidrolologi SWAT.  SWAT-CUP memiliki empat program link yaitu GLUE, 

ParaSol, MCMC, dan SUFI-2. SWAT-CUP dapat digunakan untuk melakukan 

analisis sensitivitas, kalibrasi, validasi dan analisis ketidakpastian pada model 

hidrologi SWAT (Laksana, 2011). 

SWAT-CUP dengan metode SUFI2 memiliki 3 bagian penting dalam melakukan 

proses kalibrasi, diantaranya adalah calibration inputs, executable file, dan 

calibration outputs.  Calibration inputs merupakan bagian awal dari proses 

kalibrasi, yaitu pemasukan data.  Bagian ini terdiri dari Par_inf.txt, 

SUFI2_swEdit.def, File.Cio, dan Absolute_SWAT_Values.txt, serta sub bagian 
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pemasukan data, diantaranya adalah Observation, Extraction, Objective Function, 

dan No Observation.  Executable file merupakan bagian proses yang digunakan 

untuk melakukan perintah kalibrasi, bagian ini terdiri dari SUFI2_pre.bat, 

SUFI2_run.bat, SUFI2_post.bat, dan SUFI2_Extract.bat.  Pada bagian 

calibration outputs dapat dilihat hasil dari proses kalibrasi yang telah dilakukan 

(Rau, 2012). 

Pada SUFI2, ketidakpastian parameter – parameter masukkan digambarkan 

memiliki distribusi yang seragam.  Kemudian ketidakpastian nilai output, 

dikalibrasi menggunakan metode 95% Prediction Uncertainty (95PPU).  95PPU 

dihitung pada level 2.5% sampai 97.5% dari distribusi kumulatif variabel output 

menggunakan Latin Hypercube Sampling.  Konsep algoritma analisis 

ketidakpastian dari SUFI2 dapat dijelaskan oleh grafik pada Gambar 3.  Gambar 

tersebut mengilustrasikan bahwa nilai parameter tunggal (diwakili oleh titik) 

memberi pengaruh tunggal pada model (Gambar 3a), kemudian peningkatan 

ketidakpastian pada nilai dan jumlah parameter masukan (diwakili oleh garis) 

mempengaruhi nilai 95PPU yang diilustrasikan oleh luasan wilayah pada Gambar 

3b.  Ketika ketidakpastian pada parameter masukkan meningkat (Gambar 3c) 

maka meningkat pula ketidakpastian pada output yang dihasilkan.  Perpotongan 

data hasil observasi di sepanjang luasan 95PPU menunjukan bahwa range nilai 

parameter masukan kalibrasi sudah tepat atau valid.  Sebagai contoh, jika situasi 

pada Gambar 3d terjadi, dimana data hasil observasi tidak berpotongan dengan 

luasan 95PPU maka range nilai parameter masukan harus diubah.  Dan jika range 

nilai parameter masukan sudah sesuai dengan batas nilai fisik yang diinginkan 

tetapi keadaan tersebut tetap terjadi, maka masalahnya bukan pada parameter 
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masukan kalibrasi tetapi konsep dari model yang harus dievaluasi.  SUFI-2 

memulai proses kalibrasi dengan mengasusmsikan besarnya ketidakpastian pada 

parameter masukan, kemudian nilai ketidakpastian berkurang seiring dengan 

proses kalibrasi sampai dua syarat terpenuhi: (1) sebagian besar data hasil 

observasi berpotongan dengan luasan grafik 95PPU dan (2) selisih rata – rata 

antara batas atas (pada level 97.5%) dan batas bawah (pada level 2.5%) 95PPU 

kecil.  Model dianggap valid jika 80 – 100% data hasil observasi berpotongan 

dengan luasan grafik 95PPU serta selisih antara batas atas dan batas bawah 

95PPU lebih kecil dari standar deviasi data hasil observasi (Laksana, 2011). 

Gambar 3a.  Menunjukkan satu nilai parameter dalam masukkan 

paramter kalibrasi sehingga model yang dihasilkan tunggal 

atau 1 titik atau berbentuk garis bukan luasan.  

Gambar 3b.  Menunjukkan bahwa nilai parameter dalam bentuk 

ketidakpastian (nilai dalam bentuk range) dan jumlah 

parameter meningkat sehingga model yang dihasilkan 

berupa luasan ketidakpastian yang nantinya akan 

dipotongkan dengan data observasi untuk dilihat sampai 

mana luasan ketidakpastian yang berpotongan dengan data 

observasi dan data keluaran(debit) dari hasil simulasi.  

Gambar 3c.  Menunjukkan bahwa nilai parameter dalam bentuk 

ketidakpastian (nilai dalam bentuk range) bertambah atau 

meningkat sehingga model luasan prediksi ketidakpastian 

meningkat dan menyebabkan output simulasi meningkat 
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sehingga luasan prediksi ketidakpastian menjadi lebih 

besar.  

Gambar 3d.  Menunjukkan pada garis merah merupakan data observasi 

yang berada di luar luasan prediksi ketidakpastian dari 

simulasi nilai parameter-parameter ketidakpastian. Nilai 

parameter harus di atur ulang kembali.  

 

 

Gambar 3. Ilustrasi hubungan antara ketidakpastian parameter masukkan dengan  

         ketidakpastian hasil prediksi 

2.12 Kalibrasi dan Validasi 

Kalibrasi dan validasi bertujuan agar output dari model yang digunakan hasilnya 

mendekati output dari DAS yang sebenarnya.  Kalibrasi dilakukan dengan cara 
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merubah beberapa nilai parameter sensitif yang berpengaruh terhadap nilai debit 

hasil simulasi. 

Uji validasi dilakukan dengan koefisien determinasi (R
2
) dan Nash-Sutcliffe Index 

(NSI). Koefisien determinasi menunjukkan kedekatan antara nilai yang dihasilkan 

oleh model SWAT dengan hasil model SCS yang diasumsikan sebagai nilai 

terdekat dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Koefisien yang mendekati 1 

menandakan nilai hasil simulasi memiliki nilai yang cukup dekat dengan nilai 

sesungguhnya. Secara matematis, persamaan koefisien determinasi dan NSI  

dirumuskan sebagai (Anwar, 2011): 

           … (Pers. 2.6) 

             …………………...… (Pers. 2.7) 

keterangan: 

QSCS,i   = debit hasil model SCS (m
3
/det) 

QSWAT,i = debit hasil simulasi model SWAT (m
3
/det) 

QSCS,i   = debit hasil model SCS rata-rata (m
3
/det) 

QSWAT,i = debit hasil simulasi model SWAT rata-rata (m
3
/det) 

Menurut Stehr et al. (2009, dalam Anwar, 2011) kategori simulasi berdasarkan 

nilai NSI adalah layak jika NSI > 0,75; memuaskan jika 0,36 < NSI < 0,75; dan 

kurang memuaskan jika NSI < 0,36. NSI digunakan untuk mengevaluasi model 

pada SWAT ploth dan graph. 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni 2017 pada DAS Way 

Seputih yang secara administratif berada di Kabupaten Lampung Tengah.  

Pemilihan lokasi DAS didasari oleh perubahan tata guna lahan yang signifikan 

karena adanya perluasan area pertanian dan pemukiman penduduk  pada DAS 

Way Seputih.  Menurut Amin (2015), perubahan penggunaan lahan berakibat 

pada berubahnya vegetasi penutup lahan dan berbagai perubahan kegiatan 

manusia.   

Pemilihan lokasi didasarkan pada terjadinya proses perubahan tata guna lahan 

yang mengakibatkan kondisi sungai Way Seputih mengalami pendangkalan.  

Lokasi Das Way Seputih Hulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.  Luas wilayah DAS Way Seputih menurut RTRW Provinsi 

Lampung Tahun 2009-2029 adalah 7.550 Km
2
, sedangkan luas wilayah yang 

menjadi tempat penelitian ini adalah 1.526,32 Km
2
 yang dibagi menjadi 17 Sub 

DAS.  Pembagian Sub DAS berdasarkan proses pembentukan HRU dengan 

metode SWAT.   

 



 

Gambar 4. Peta Orientasi Lokasi SubDAS 

Sumber: Analisis SWAT

2
8
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan 

kapasitas RAM miniman 1 GB, software seperti Microsoft Office, ArcGIS 10.2, 

ArcSWAT, dan SWAT-CUP.   

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data penelitian.  Data 

penelitian dibedakan dalam kelompok data primer dan data sekunder.  Data 

primer diperoleh dengan melakukan pengukuran di lapangan berupa kondisi 

karakteristik penutupan lahan, karakteristik tanah, dan kondisi sungai.  Data 

sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait berupa dokumen yang tersimpan.  

Data sekunder selain berupa angka juga ditampilkan dalam bentuk gambar peta, 

disebut data spasial.  Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

peta.   

Peta yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peta DEM, Peta Tanah skala 1: 

50.000, dan Peta Tutupan Lahan Provinsi Lampung.  Data sekunder dalam bentuk 

non spasial berupa data cuaca, data tinggi muka air sungai, dan data pengelolaan 

lahan (Amin, 2015).  Uraian mengenai jenis data, klasifikasi, dan sumber data 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Jenis data, klasifikasi, dan sumber data 

No. Jenis Data Klasifikasi Data Sumber Data 

1 

-  Curah Hujan 

-  Debit Sungai Seputih 

-  Temperatur 

-  Kelembaban Udara 

-  Kecepatan Angin 

-  Radiasi Matahari 

Non Spasial 

-  Balai Besar Wilayah   

   Sungai Mesuji-   

   Sekampung Prov.  

   Lampung 

-  Badan Meteorologi  

   dan Geofisika  

   Masgar Lampung 
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Tabel 3. Lanjutan 

2 

-  Peta Tutupan Lahan  

   Prov. Lampung 

-  Peta Jenis Tanah Prov.  

   Lampung 

-  Peta Kemiringan Lereng 

Spasial 

-  Balai Pengelolaan  

   Daerah Aliran  

   Sungai dan Hutan  

   Lindung Way  

   Seputih Way  

   Sekampung 

 

3.3 Metode Pelaksanaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan dua tahap kegiatan yaitu pengumpulan 

data dan analisis data. 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan datadilakukan dengan beberapa cara meliputi kegiatan 

observasi, dokumentasi, interpretasi citra, dan survey lapangan data tata guna  

lahan. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data dari lapangan 

yang mencakup kegiatan survei awal kondisi sungai Way Seputih yang 

didasarkan pada pengelolaan lahan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari beberapa instansi terkait 

data yang akan dilakukan untuk penelitian yaitu data Debit Sungai dan Curah 

Hujan diambil dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung Provinsi 

Lampung, data Klimatologi dari BMKG, Peta Tanah dan Peta Tutupan Lahan 

dari BPDASHL Way Seputih Way Sekampung. 
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3. Survey Lapangan 

Survey lapangan dilakukan pada bulan Januari 2017, dengan membawa hasil 

identifikasi peta tata guna lahan untuk survey di lapangan pada beberapa titik 

pengamatan meliputi tata guna lahan hutan, sawah, tegalan, lahan kosong, 

kebun campuran, dan pemukiman, dll. 

4. Operasional Software 

Opersional software model hidrologi SWAT dengan proses data spasial 

ArcGIS digunakan untuk prosessing data simulasi tata guna lahan berdasarkan 

sub DAS dan data respon DAS berupa debit dan sedimentasi pada setiap sub 

DAS (Amin, 2015). 

3.3.2 Analisis Data 

Kegiatan analisis data hasil penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti 

pemilihan model, analisis pendukung data model, melakukan kalibrasi-validasi 

model.  Model hidrologi yang dipilih dalam penelitian ini berupa SWAT, yakni 

model semi distribusi yang dapat diterapkan pada skala DAS besar.  Tahapan 

analisis data yang dilakukan meliputi analisis perubahan tata guna lahan dan HRU 

(Hydrologic Response Unit), analisis data hujan, analisis debit aliran sungai, dan 

analisis kalibrasi-validasi (Amin, 2015). 

Menurut Mango et. al., 2011 dalam Amin, (2015), Tahapan analisis penelitian 

dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, seperti pemilihan model, melakukan 

kalibrasi validasi/verifikasi model dan evaluasi model.  Model yang dipilih dalam 

penelitian ini berupa SWAT, yakni model semi distribusi yang dapat diterapkan 

pada skala DAS.  Model dapat mensimulasikan dampak pengelolaan lahan 
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terhadap hasil air, sedimen, dan agrokimia hasil panen pertanian dalam kurun 

waktu yang panjang. 

Model hidrologi SWAT dengan software berbasis Sistem Information Geografis 

(SIG) sebagai ekstensi tambahan dari perangklat lunak ArcGIS 10.2.  Secara 

diagramatis tahapan pekerjaan disajikan pada Gambar 5, sedangkan langkah kerja 

yang harus dikerjakan meliputi tahapan sebagai berikut: 

1. Database model hidrologi SWAT, persiapan tahap kerja yang pertama adalah 

database, meliputi: data klimatologi (curah hujan, temperatur, radiasi 

matahari, kecepatan angin dan kelembapan relatif) dalam bentuk (.txt) atau 

text delimited atau (.dbf) ESRI dbase file, data penutup lahan (peta tata guna 

lahan) dan data jenis tanah (peta jenis tanah) dalam bentuk (shp) atau ESRI 

shape file atau ESRI Grid, data DEM (Digital Elevation Model) dalam bentuk 

ESRI Grid. 

2. Pembuatan batas DAS (Watershed Delineation), pada tahap ini antara lain 

dilakukan, DEM Setup, mendefinisikan sungai (Stream), Outlet, dan Inlet. 

3. Overlay terhadap jenis tata guna lahan, jenis tanah, dan batas DAS, pada tahap 

ini ada beberapa proses, yaitu. 

a. Penentuan jenis tata guna lahan, dilakukan proses overlapping data tata 

guna lahan (peta tata guna lahan) terhadap hasil pembuatan batas DAS. 

Selanjutnya dilakukan penentuan klasifikasi tata guna lahan berdasarkan 

penetapan jenis tata guna lahan crop dan urban. 

b. Penentuan jenis tanah, dilakukan proses overlapping data jenis tanah (peta 

jenis tanah) terhadap batas DAS.  Selanjutnya dilakukan penentuan 

klasifikasi jenis tanah berdasarkan penetapan standar USDA. 
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c. Klasifikasi kelas lereng, berdasarkan data DEM dibagi menjadi lima kelas, 

yaitu 0-8 %, 8-15 %, 15-30 %, 30-50 %, dan >50 %. 

d. Overlay peta tata guna lahan, jenis tanah, dan lereng.  Proses overlay 

untuk mengetahui distribusi spasial parameter tersebut guna analisis HRU 

(Hydrologic Response Unit). 

4. Penentuan HRU Distribution, pada tahap ini dilakukan dengan dua metode, 

yaitu dominant landuse and soil atau multiple hydrologic response unit.  Jika 

memilih model multiple HRU perlu dilakukan penentuan batas ukuran  

minimum (threshold) untuk tata guna lahan dan jenis tanah. 

5. Import Data Cuaca (Weather Stations), pada tahap ini dilakukan import data 

cuaca, yaitu curah hujan, temperatur, radiasi matahari, dan kelembapan relatif.  

Data pengukuran ini dimasukkan ke dalam pengolahan software ArcSWAT 

yang bersifat opsional, yaitu dapat disesuaikan dengan keinginan pemakai 

(custom database).  Jenis data yang digunakan adalah data harian. 

6. Input Data, pada tahap ini diproses data iklim dan cuaca, data HRU, data air 

tanah (groundwater), data saluran utama. 

7. Edit ArcSWAT input Data, pada tahap ini dilakukan editing data, yaitu 

parameter-parameter DAS yang bisa dilakukan perbaikan data sebelum 

dilakukannya proses simulasi ArcSWAT.  Beberapa data yang dapat 

diperbaiki, yaitu: Point source input, Inlet discharges, Reservoirs, Sub basin, 

Soil parameter, input data: Weather generator, Sub basin general, HRU 

general, Edit main channel, Edit groundwater, Edit water use, Edit 

management, Edit soil chemical, Edit pond atau wetland, Edit stream quality. 
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8. Pembacaan ulang input parameter (rewriting watershed input files), dilakukan 

pembacaan ulang parameter yang dibutuhkan.  Pemakai software ArcSWAT 

dapat memilih data-data yang akan dibutuhkan untuk simulasi ArcSWAT. 

9. Simulasi ArcSWAT (running process), pada tahapan ini dapat men-setting 

beberapa tahapan proses running, yaitu: 

a. Periode simulasi, ditetapkan tanggal permulaan dan akhir simulasi. 

b. Rainfall, runoff, atau routing, ditetapkan pilihan apakah digunakan 

precipitation time step, run off calculation method, dan routing time step. 

c. Rainfall distribution, dipilih distribusi yang digunakan untuk 

menghasilkan data hujan. 

d. Potential ET method, dipilih metode yang digunakan untuk menentukan 

evapotranspiration potential (PET). 

e. Channel water routing method, dipilih metode yang digunakan untuk rute 

air di dalam jaringan saluran DAS. 

f. Channel dimension, menggambarkan ada atau tidaknya dimensi saluran 

yang diizinkan untuk berubah selama keadaan simulasi dalam kaitan 

dengan channel degradation. 

g. Print out frequency, mengontrol frekuensi output data yang tersedia, yaitu 

daily, monthly, dan yearly. 

10. Output ArcSWAT, hasil luaran adalah: 

a. Sub basin output file (.bsb), berisi tentang informasi yang ada pada 

masing-masing Sub DAS atau ringkasan pada HRU pada setiap Sub DAS. 

b. Main channel output file (.rch), berisi ringkasan informasi muatan 

komponen-komponen DAS yang masuk dan keluaran saluran. 
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c. HRU output file (.sbs), berisi ringkasan informasi HRU DAS. 

11. Kalibrasi dan validasi data, dilakukan proses perbandingan hasil simulasi 

model ArcSWAT dengan data hasil observasi  menggunakan software SWAT-

CUP (Amin, 2015).
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Gambar 5. Prosedur kerja, kalibrasi, dan output Model Hidrologi SWAT 

Sumber: (Amin, 2015 dan Neitsch et al, 2010) 
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Menurut Indarto (2010) dalam Amin (2015), kalibrasi model adalah proses 

pembandingan antara parameter-parameter hasil model dalam kondisi tertentu 

dengan data hasil lapangan dalam kondisi yang sama.  Validasi model adalah 

proses evaluasi terhadap model untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat 

ketidakpastian yang dimiliki oleh suatu model dalam memprediksi proses 

hidrologi.  

Sebagai tolak ukur akurasi model digunakan analisis statistik nilai Percent Bias 

(PBIAS) dan nilai Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), dan Koeffisien Seterminasi 

(R
2
) (Amin, 2015). 

1. PBIAS adalah penyimpangan data yang dievaluasi dan dinyatakan sebagai 

persentase. PBIAS digunakan untuk mengukur kecenderungan rata-rata data 

simulasi menjadi lebih besar atau kecil dari pada data yang diamati (Gupta 

dalam Moriasi et. al., 2007). Nilai optimal PBIAS adalah 0,0 dengan rendah 

besarnya menunjukkan simulasi model yang akurat. Nilai positif 

mengindikasikan penyimpangan kecil Model, dan nilai negatif 

mengindikasikan Model bisa terlalu tinggi (Gupta et. al., 1999). PBIAS 

dihitung menggunakan persamaan (Amin, 2015): 

  ...................................................3.1 

2. Nilai kecocokan model oleh Moriasi et. al. (2007); Setegn et. al. (2009); dan 

Mango et. al. (2011) dalam Amin (2015), digunakan Nash-Sutcliffe Efficiency 

(NSE) menunjukkan seberapa baik plot data yang diamati dibandingkan 

simulasi sesuai garis 1:1 dihitung dengan persamaan matematis: 
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................................................3.2 

Dimana yi
obs

 adalah observasi yang sedang dievaluasi, yi
sim

 adalah nilai 

simulasi sedang dievaluasi, y
mean

 adalah mean dari data yang diamati untuk 

konstituen sedang dievaluasi, dan n adalah jumlah observasi. Nilai N
SE

 

berkisar antara 0,0 dan 1,0 umumnya dipandang sebagai tingkat yang dapat 

diterima kinerja. 

3. Menurut Alansi, et. al., 2009 dalam Amin (2015), koeffisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan seberapa dekatnya nilai yang dihasilkan oleh simulasi dengan 

nilai yang sesungguhnya dilapangan. Koefisien mendekati satu menandakan 

nilai hasil simulasi memiliki nilai yang cukup dekat dengan nilai 

sesungguhnya. Persamaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Analisis Erosi dan Sedimentasi 

Analisis sedimentasi menggunakan metode deskriptif.  Pada tahapan analisis 

deskriptif dilakukan dengan menggunakan respon HRU untuk unit analisis, 

sehingga hasil dari analisis dapat menunjukkan pengaruh HRU terhadap laju erosi 

dan sedimentasi pada Sub DAS Way Seputih Hulu.  

 



 

V. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil analisis telah terjadi alih fungsi lahan yang tepat yaitu perkebunan, 

sungai, tanah terbuka, tegalan menjadi lahan campuran.  Sedangkan alih 

fungsi lahan yang kurang tepat yaitu terjadi pada sebagian lahan hutan , lahan 

campuran, semak belukar, dan sawah berubah menjadi lahan tegalan dan 

perkebunan. 

2. Hasil analisa perubahan penggunaan lahan terdapat hubungan yang erat yaitu 

pada alih fungsi lahan yang tepat dapat menekan erosi dan sedimen sebesar 

0,03 ton/ha/tahun dan 0,03 ton/ha/tahun.  Sedangkan pada alih fungsi lahan 

yang kurang tepat dapat menghasilkan erosi dan sedimen sebasar 0,39 

ton/ha/tahun dan 0,42 ton/ha/tahun. 
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