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ABSTRAK 

 

 

KAJIAN BIOFISIK LAHAN DI WILAYAH SUB-SUB DAS KHILAU SUB DAS 

BULOK DAS SEKAMPUNG REGISTER 21 KPH PESAWARAN PROVINSI 

LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

 

AZHARY TAUFIQ 

 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Khilau merupakan salah satu sub-sub DAS yang 

berada dalam status harus dipulihkan.  Kondisi biofisik lahan di wilayah DAS 

harus dikaji, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan yang 

paling tepat dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi.  Tujuan penelitian ini 

untuk mendapatkan data dasar analisis deskriptif mengenai kondisi biofisik 

wilayah Sub-sub DAS Khilau berdasarkan parameter edafis (pH tanah, C-

organik, kapasitas tukar kation, nitrogen total, fosfor tersedia, kalium, 

kemiringan lereng, tekstur dan permeabilitas tanah) dan klimatis (tipe iklim, 

suhu dan kelembapan).  Metode pengambilan data dilakukan dengan contoh 

sampling menggunakan plot 20 × 20 m pada lima kelas tutupan lahan yaitu 

hutan primer, sawah, kebun campuran, semak belukar dan tanaman semusim.  

Sampel diambil pada bagian kiri atas, kanan atas, kiri atas, kiri bawah dan 

tengah plot secara destructive dan non destructive.  Analisis data dilakukan 

dengan analisis data spasial dan analisis laboratorium.  Hasil penelitian 
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menunjukkan kebun campuran dan tanaman semusim berada pada kelerengan 

agak curam hingga curam (15-45%) dan hutan primer berada pada kelerengan 

sangat curam (>45%).  Secara umum, seluruh kelas tutupan lahan memiliki 

tanah ultisol.  Hutan primer memiliki kandungan KTK, N-total, P-tersedia, dan 

C-organik tertinggi dibandingkandengan tutupan lahan lainnya.  Tutupan lahan 

kebun campuran memiliki pH terendah dibandingkan tutupan lahan lainnya.  

Hutan primer memiliki permeabilitas tercepat, suhu terendah dan kelembapan 

tertinggi dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya.   

 

Kata Kunci: Biofisik tanah, daerah aliran sungai, Khilau, tutupan lahan.



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

BIOPHYSICAL STUDIES IN KHILAU SUB-SUB WATERSHED, BULOK SUB 

WATERSHED, SEKAMPUNG WATERSHED REGISTER 21 KPH PESAWARAN 

LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By 

 

 

AZHARY TAUFIQ 

 

 

Khilau Watershed is one of the sub-watersheds with the status should be 

restored.  The biophysical conditions of the watershed must be assessed, to 

determine the suitable actions for land rehabilitation.  The purpose of this study 

was to provide a descriptive analysis of baseline data on the biophysical 

conditions of the Khilau Sub-watershed area based on edaphic parameters (soil 

pH , C-organic, CEC, total nitrogen, P-available, K, slopes, soil texture and 

permeability) and climatic factors (types of climate, temperature dan 

humidity).  Data collection method was using cluster examples in five types of 

land cover, namely primary forest, agroforest, rice field, shrub and annual crop. 

Samples were taken at the top left, top right, bottom left, bottom right and 

centre of the 20 × 20 m plot.  The data analysis used spatial and laboratory 

analysis.  The results showed that agroforests and annual crops mostly were on 

moderately steep to steep slopes (15-45%) and all primary forests were in steep 

slopes (> 45%).  All the land covers were ultisol.  The primary forest has the 
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highest CEC, N-total, P-availability, and C-organic among other land covers.  

The agroforest has the lowest pH soil among other land covers.  The primary 

forest has the most rapid soil permeability compared to other land covers.  The 

primary forest has the lowest temperature and the highest humidity compared 

to other land covers. 

 

Keywords: Khilau, land cover, soil biophysics, watershed.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air 

dan vegetasi (Arsyad, 1989).  Keunikan dari berbagai macam lahan berpengaruh 

pada kriteria biofisik dan lingkungan yang merupakan parameter untuk 

menentukan kesesuaian lahan dalam penggunaan tertentu.  Keunikan tersebut 

menjadikan suatu lahan di tempat tertentu berbeda dengan lahan di tempat lain. 

 

Keunikan lahan berhubungan dengan vegetasi dan satwa yang dapat beradaptasi 

dan hidup di atasnya.  Hal ini sesuai dengan persyaratan penggunaan lahan yang 

terdiri dari persyaratan ekologikal, pengelolaan, konservasi dan perbaikan 

(Jamulya dan Sunarto 1991).  Adanya perbedaan persyaratan tersebut, 

menyebabkan lahan memiliki jenis tumbuhan dan satwa yang berbeda.  Begitu 

juga dengan bentuk penggunaan lahan yang harus sesuai dengan karakteristik 

tumbuhan dan satwa yang hidup diatasnya. 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Khilau merupakan salah satu sub-sub DAS utama 

yang memasok air bagi daerah Kecamatan Kedondong.  DAS Khilau saat ini 

berada dalam status harus dipulihkan.  Rusaknya DAS Khilau disebabkan oleh 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan penggunaannya.  Perubahan 
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penggunaan lahan hutan menjadi berbagai penggunaan lahan, dapat merubah 

karakteristik kimia, fisik dan biologi tanah (Sutanto, 2005).  Pada wilayah 

penelitian, kelas tutupan lahan terbagi menjadi lima, yaitu hutan primer, semak 

belukar, tanaman semusim, kebun campuran dah sawah.  Oleh sebab itu dalam 

rangka rehabilitasi lahan, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 13 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi DAS, DAS 

Khilau ditetapkan sebagai wilayah site project Cross Country Capacity 

Development (CCCD).  CCCD merupakan suatu bentuk kegiatan kerjasama antara 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Universitas 

Lampung dengan sokongan pendanaan dari United Nations Development 

Progamme (UNDP) yang bertanggung jawab atas proses rehabilitasi Sub-sub 

DAS Khilau.   

 

Keberhasilan proyek rehabilitasi lahan akan tercapai apabila bentuk kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan kondisi biofisik dan daya dukung lahan.  Kondisi biofisik 

lahan harus dikaji, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan 

yang paling tepat dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi wilayah DAS.  Data dan 

informasi terkait kajian biofisik lahan sangat penting dalam menentukan kebijakan 

yang dapat dibuat untuk penggunaan lahan di wilayah DAS tersebut.   

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi biofisik wilayah 

Sub-sub DAS Khilau berdasarkan parameter :  

1. Edafik : Sifat kimia tanah (pH tanah, C-organik, kapasitas tukar kation, 
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nitrogen total, kalium, fosfor tersedia) dan sifat fisik tanah 

(tekstur tanah), topografi (kemiringan lereng) dan kelas tutupan 

lahan 

2. Klimatik  : Tipe iklim, suhu dan kelembapan 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan hasil analisis komparatif data dasar 

mengenai kondisi biofisik wilayah Sub-sub DAS Khilau berdasarkan parameter :  

1. Edafik : Sifat kimia tanah (pH tanah, C-organik, kapasitas tukar kation, 

nitrogen total, fosfor tersedia, kalium) dan sifat fisik tanah 

(tekstur tanah, permeabilitas), topografi (kemiringan lereng) dan 

kelas tutupan lahan 

2. Klimatik : Tipe iklim, suhu dan kelembapan 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan data hasil analisis dasar berdasarkan 

parameter edafik dan klimatik yang digunakan sebagai landasan untuk 

merumuskan kebijakan intervensi dalam rangka rehabilitasi atau penelitian 

berikutnya yang akan dilaksanakan di wilayah Sub-sub DAS Khilau. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Salah satu manfaat dari mengetahui kondisi biofisik lahan adalah menggambarkan 

keadaan baik atau buruknya daya dukung suatu lahan.  Terdapat dua faktor daya 
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dukung lahan, yaitu faktor klimatik berupa suhu dan kelembaban dan faktor 

edafik berupa tutupan lahan, sifat fisik dan kimia tanah.  Sebagai contoh, 

Kizilkaya dan Orhan (2010), menyatakan perubahan penggunaan lahan dari hutan 

menjadi pertanian dan peternakan secara nyata berpengaruh terhadap penurunan 

sifat kimia tanah.  Azmul dkk. (2016) juga mengemukakan bahwa tanah pada 

lahan hutan primer memiliki sifat kimia yang lebih baik dibandingkan lahan 

kebun campuran dan perkebunan.  Oleh sebab itu, informasi tentang biofisik tanah 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait rehabilitasi suatu lahan.   

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data dasar biofisik lahan di sub-sub 

DAS Khilau, Sub DAS Bulok DAS Sekampung.  Data dasar yang disajikan 

berupa data kelas tutupan lahan untuk mengetahui kondisi biofisik lahan dalam 

rangka menentukan kebijakan intervensi atau penelitian lanjutan dalam 

mengembalikan kondisi DAS tersebut. 

 

Berdasarkan kajian Bakri dkk. (2016), perbedaan jenis tutupan lahan memiliki 

karakteristik edafik dan klimatik yang berbeda.  Pada tutupan lahan jenis semak 

belukar, pH tanah cenderung lebih rendah dibandingkan tanah dengan tutupan 

lahan kebun, disebabkan oleh penggunaan pupuk oleh para petani yang 

berlebihan. 

 

Hutan primer terkandung P-tersedia yang lebih tinggi daripada jenis tutupan lahan 

campuran, semak belukar dan perkebunan.  Rendahnya P-tersedia pada jenis 

tutupan lahan selain hutan primer disebabkan unsur P yang terjerap oleh unsur 

oksida besi dan Al. 
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Ketersediaan N-total pada jenis tutupan lahan hutan primer jauh lebih tinggi 

daripada jenis tutupan lahan lainnya.  Hutan primer memiliki siklus nutrisi yang 

terjaga dengan baik, menyediakan bahan organik yang berfungsi untuk stimulan 

ketersediaan N-total.  Sutedjo (2010) mengungkapkan peningkatan N-Total tanah 

diperoleh langsung dari hasil dekomposisi bahan organik yang akan menghasilkan 

asam-asam organik dalam tanah. 

 

Hasil kajian dari Bakri dkk. (2016), mengungkapkan tekstur tanah pada lahan 

hutan primer, memiliki kemampuan menyerap air yang lebih baik dibandingkan 

pada jenis tutupan lahan lainnya.  Hutan primer memiliki keragaman vegetasi 

penyusun hutan primer, sehingga kandungan hara lebih baik daripada tutupan 

lahan lainnya (Azmul, dkk. 2016).  Baik atau buruknya sifat fisik dan kimia tanah, 

berpengaruh pada aspek klimatik suatu tutupan lahan.  Hutan primer yang 

memiliki kandungan sifat kimia dan fisik tanah yang baik, akan memiliki suhu 

dan kelembaban serta curah hujan yang baik, dikarenakan terjaganya siklus nutrisi 

pada lahan hutan.  Siklus nutrisi yang berjalan dengan baik, menyediakan 

kandungan bahan organik yang diperoleh dari sumber hara secara terus menerus.  

Seresah merupakan sumber utama unsur hara pada tanah  dan berperanan besar 

dalam daur unsur hara juga merupakan penyimpan karbon (carbon stock) 

(Supriyo dan Prihaten, 2014).  Berbeda dengan hutan primer, tutupan lahan 

lainnya seperti sawah memiliki sifat kimia yang berbeda.  Sawah termasuk jenis 

tutupan lahan yang memiliki permasalahan pada bahan organik yang tergolong 

rendah sehingga dapat menurunkan produktivitasnya.  Rendahnya bahan organik 

disebabkan oleh proses pengangkutan bahan organik tanpa pengembalian ke 

dalam tanah (Palembang, dkk. 2013). 
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Berdasarkan data dan informasi tentang kondisi biofisik lahan akan dapat 

dirumuskan tindakan apa yang paling sesuai untuk diterapkan pada wilayah Sub-

sub DAS Khilau.  Kondisi biofisik lahan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan tindakan rehabilitasi lahan.  Rehabilitasi lahan dapat dilakukan 

dengan tindakan berupa sipil teknis, vegetatif atau kombinasi keduanya. 

 

Teknik rehabilitasi lahan dengan pendekatan teknik sipil adalah upaya untuk 

mempertahankan atau memperbaiki daya guna lahan termasuk kesuburan tanah 

dengan cara pembuatan bangunan teknik sipil disamping tanaman (vegetatif).  

Bangunan yang dapat dibuat adalah teras sering, bangunan penahan dan bangunan 

drainase (Masaki, 1995).  Teknik rehabilitasi lahan secara vegetatif dilakukan 

berdasarkan spesies, kerapatan dan bentuk penanaman yang sesuai dengan kondisi 

tanah, ketinggian tempat dan iklim.  Pola tanam yang digunakan dapat berbentuk 

penanaman dalam strip (strip cropping), pola tanam ganda atau majemuk 

(multiple cropping), sistem pertanian hutan (agroforestry), pemanfaatan sisa 

tanaman (residual management) dan penanaman pada saluran pembuangan 

(grassed water ways) (Wahyudi, 2014). 

 

Hasil penelitian Wahyudi (2014), menyatakan pada lahan yang memiliki 

kelerengan tinggi, menggunakan kombinasi antara metode sipil teknis dan 

vegetatif, dengan pembuatan bangunan terasering yang kemudian diikuti dengan 

penanaman tanaman cepat tumbuh (fast growing).  Diutamakan tumbuhan fast 

growing yang memiliki perakaran dalam agar agregat tanah dapat terjaga dan 

tidak mudah tererosi.  Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran

Register 21 KPH Pesawaran 

Provinsi Lampung 

Sub-sub DAS Khilau, Sub 

Das Bulok DAS Sekampung 

Perubahan tutupan lahan 

menjadi berbagai kelas 

tutupan lahan 

Kelas Tutupan lahan: 

1. Hutan Primer 

2. Sawah 

3. Semak Belukar 

4. Kebun Campuran  

5. Tanaman Semusim 

1. Edafik 

a. Kelas Tutupan Lahan 

b. Sifat Fisik (Tekstur tanah, Permeabilitas Tanah) 

c. Sifat Kimia ( KTK, N-total, P-total dan K-dd pH 

tanah, C-organik) 

d. Topografi (Kemiringan Lereng) 

 

2. Klimatik 

a. Tipe iklim 

b. Suhu 

c. Kelembapan 

Daya Dukung Lahan 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

 

Definisi Daerah Aliran Sungai 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.  

Salah satu fungsi DAS adalah fungsi hidrologis, dimana fungsi tersebut sangat 

dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima, geologi dan bentuk lahan.   

 

Fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, 

menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara 

kualitas air, serta mengurangi pembuangan.  Fungsi suatu DAS merupakan fungsi 

gabungan yang dilakukan oleh seluruh faktor yang ada pada DAS tersebut, yaitu 

vegetasi, bentuk wilayah (topografi), tanah, dan manusia (Asdak, 2010).  Apabila 

salah satu faktor tersebut mengalami perubahan, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi ekosistem DAS dan akan menyebabkan gangguan terhadap 

bekerjanya fungsi DAS.  Apabila fungsi suatu DAS telah terganggu, maka sistem 

hidrologisnya akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan  
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penyimpanan airnya menjadi sangat berkurang atau sistem penyalurannya menjadi 

sangat boros.  

 

Agus dan Widianto (2004), mengemukakan bahwa sebuah DAS yang sehat dapat 

menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, sumber makanan bagi manusia dan 

hewan, air minum yang sehat bagi manusia dan makhluk lainnya, serta empat 

berbagai aktivitas lainnya.  Manusia hidup di bumi akan selalu dipengaruhi baik 

secara positif dan negatif oleh adanya interaksi dari sumber daya air dengan 

sumber daya alam lainnya.  

 

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.  Pada dasarnya 

pengelolaan DAS merupakan upaya manusia untuk mengendalikan hubungan 

timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dan keserasian ekosistem 

serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara 

berkelanjutan (Departemen Kehutanan, 2000).   

 

Pengelolaan DAS ditujukan untuk kesejahteraan manusia dengan 

mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam atau ekosistemnya, kondisi sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.  Pengelolaan tidak hanya bertumpu 

pada salah satu aspek saja tetapi juga harus memperhatikan aspek yang lain. Hal 

ini bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan timbal balik ekosistem DAS 

dengan manusia, sebab DAS memiliki banyak fungsi (multifungsi).  
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B. Tutupan Lahan 

 

 

Budiarti dkk. (2018) menyatakan penggunaan lahan berupa lahan terbuka, 

pemukiman, sawah, sungai, waduk dan rawa memiliki nilai koefisien limpasan 

permukaan yang besar.  Air hujan yang jatuh langsung dialirkan menjadi limpasan 

permukaan sehingga menggerus tanah, sebaliknya penggunaan lahan berupa hutan 

rapat akan memperkecil limpasan permukaan dan resiko rusaknya tanah dan 

menjaga kesuburan tanah.  Alih guna lahan juga mengakibatkan penurunan 

makroporositas tanah (Suprayogo dkk., 2009) dan menurunkan ketebalan seresah 

dan jumlah pori makro tanah (Hairiah dan Aini, 2004).  Terkait dengan perubahan 

sifat biofisik tanah tersebut, Liedloff dkk. (2003) menyatakan bahwa perubahan 

tutupan lahan mempengaruhi keberadaan biota tanah berupa penyusutan jumlah 

makro invertebrata di dalam tanah. 

 

 

C. Biofisik Tanah 

 

 

Perubahan tutupan lahan mengakibatkan perubahan sifat biofisik tanah, karena 

setiap jenis vegetasi memiliki sistem perakaran yang berbeda.  Hasil penelitian 

Widianto dkk. (2004) menunjukkan bahwa alih guna lahan hutan menjadi kopi 

monokultur di Lampung mengakibatkan perubahan sifat tanah permukaan berupa 

penurunan bahan organik dan jumlah ruang pori. 

 

 

D. Kandungan pH Tanah 

 

 

Berdasarkan penelitian (Matano dkk., 2015) tingkat pH, nitrogen dan fosfor yang 

ada di tanah dipengaruhi oleh berbagai macam penggunaan lahan dan 
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karakteristiknya.  pH tanah adalah salah satu dari beberapa indikator kesuburan 

tanah.  pH tanah menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen yang 

terkandung di tanah.  Semakin tinggi kadar ion di dalam tanah, semakin masam 

tanah tersebut.  Bila kandungan H sama dengan maka tanah bereaksi netral, yaitu 

mempunyai pH = 7 (Hardjowigeno, 2010). 

 

 

E. Unsur Hara Makro Tanah 

 

 

Kesuburan tanaman sangat ditentukan oleh keberadaan unsur hara dalam tanah, 

baik unsur hara makro, unsur hara sekunder maupun unsur hara mikro.  Unsur  

hara makro meliputi nitrogen (N), pospor (P), kalium (K), dan C,H,O.  Unsur hara 

tanah berguna untuk memenuhi siklus kehidupan tanaman.  Kegiatan metabolisme 

tanaman akan terganggu jika kebutuhan unsur hara tidak terpenuhi.  Tanaman 

yang kekurangan unsur hara akan menunjukkan gejala pada suatu organ tertentu.   

 

Rosmarkan dan Yuwono (2002), menyebutkan jumlah hara tanaman yang 

dilepaskan tergantung pada macam tanaman, bagian tanaman, dan jumlah volume 

tanaman yang digugurkan. Salah satu penyebab mudah tercucinya unsur hara oleh 

air disebabkan oleh rendahnya vegetasi yang ada di atas tanah.  Tanah yang 

memiliki vegetasi kecil akan meningkatkan laju permeabilitas tanah yang 

memudahkan unsur hara tercuci oleh air (Yamani, 2012). 

 

 

F. Tekstur Tanah 

 

 

Karakteristik tanah merupakan kondisi yang mencerminkan mudah atau tidaknya 

curah hujan meresap ke dalam tanah (infiltrasi).  Hal ini berkaitan erat dengan 
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sifat fisik tanah yaitu tekstur dan permeabilitas (Anna dkk., 2015).  Tekstur tanah 

digunakan untuk sifat tanah dalam kemampuannya meresapkan air hujan.  Fraksi 

liat anah adalah komponen paling aktif dari fraksi mineral yang dijadikan struktur 

dasar dalam struktur hirarki tanah (Dexter dan Horn, 1988).  Fraksi lempung dan 

pasir menentukan bagaiman bentuk dari fraksi tanah.  Kandungan liat yang rendah 

(<10%), matriks tanah dibentuk oleh pasir dan lumpur, dengan liat yang tersimpan 

di pori-pori antara butiran pasir.  Kandungan liat yang berada pada kandungan 

10%  hingga 20%, partikel liat menutupi partikel pasir dan lumpur.  Kandungan 

liat yang tinggi (>20%) memiliki partikel yang secara keseluruhan menutupi 

partikel lumpur dan pasir (Dalrymple, 1984).  Permeabilitas dapat digunakan 

untuk menentukan kecepatan meresapkan air hujan (cm/jam).  Tekstur tanah yang 

halus dan memiliki permeabilitas kecil, akan mudah tergenang oleh air (Budiarti 

dkk., 2018).  Suripin (2004), mengatakan bahwa tanah yang bertekstur halus dan 

permeabilitasnya rendah, akan meningkatkan aliran permukaan.  Tingginya aliran 

permukaan dapat membuat tanah mudah tergerus atau tererosi.  Tekstur tanah 

yang mudah meloloskan air kedalam tanah menurut Hanafiah (2005), adalah tanah 

jenis pasir.  Berdasarkan penelitian Budiarti dkk. (2018), karakteristik tanah 

berpasir yang mudah dilewati oleh air tidak hanya dari tekstur tanah, melainkan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor porositas, bahan organik dan kontinuitas pori-pori 

tanah. 

 

 

G. C-organik Tanah 

 

 

C-organik juga merupakan bahan organik yang terkandung di dalam maupun pada 

permukaan tanah yang berasal dari senyawa karbon di alam, dan semua jenis 
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senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan 

organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, 

dan bahan organik yang stabil atau humus (Suprayogo dkk., 2009).  Suin (2012) 

mengungkapkan bahwa bahan organik tanah sangat menentukan kelimpahan 

hewan tanah.  Materi organik tanah merupakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan 

organisme tanah, baik yang telah terdekomposisi maupun yang sedang 

terdekomposisi.  Thomas dan Mitchell (1951) mengungkapkan bahwa hewan 

tanah sebagai salah satu komponen organisme tanah ikut berperan penting dalam 

proses dekomposisi bahan organik.  Bersama organisme tanah lainnya hewan 

tanah menguraikan bahan organik menjadi C-organik tanah dan melepaskan hara-

hara dalam ikatan komplek menjadi hara tanah yang tersedia bagi tanaman.  

 

 

H. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

 

 

Kapasitas tukar kation tanah adalah kemampuan koloid tanah dalam menjerap dan 

mempertukarkan kation.  Kapasitas tukar kation total adalah jumlah muatan 

negatif tanah dari permukaan koloid tanah yang merupakan situs pertukaran 

kation-kation.  Kapasitas tukar kation dinyatakan dalam miliekuivalen per 100 

gram tanah (Tan, 1991).   

 

Koloid tanah terdiri dari koloid anorganik dan kolid organik. Koloid anorganik 

adalah partikel liat yang berukuran 0,001 mm atau 1 μm, sedangkan koloid 

organik berasal dari dekomposisi bahan organik yang mulai stabil yaitu humus. 

Koloid liat bersifat mantap sedangkan koloid humus bersifat dinamis dapat 

berubah (Hakim dkk., 1986).  Pertukaran kation terjadi pada koloid liat dan koloid 
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humus yang memiliki muatan negatif tersebut, sehingga tekstur tanah (jumlah 

liat), jenis mineral liat, dan kandungan bahan organik akan mempengaruhi 

kapasitas tukar kation suatu tanah.



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian berada dalam wilayah KPH XI Pesawaran Sub-sub DAS Khilau, 

Sub DAS Bulok, DAS Sekampung, Pesawaran, Kecamatan Kedondong, 

Lampung.  Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 hingga Juli 2018.  

Penetapan lokasi utama penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis bagi tata air di wilayah KPH XI 

Pesawaran, Kecamatan Kedondong dan kondisi DAS yang statusnya perlu 

dipulihkan. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah linggis, plastik, sekop, 

bor tanah, ring sampel dan label untuk pengambilan sampel tanah, dan alat 

penguji kandungan tanah laboratorium yang mengacu pada referensi.  Bahan yang 

diperlukan pada penelitian ini adalah data peta tematik dengan skala 1:30.000 

(Gambar 2) wilayah KPH XI Pesawaran Register 21 Sub- 

sub DAS Khilau, Sub DAS Bulok, DAS Sekampung, Kabupaten Pesawaran, 

Kecamatan Kedondong, Lampung dan peta tutupan lahan.   
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Gambar 2. Peta tutupan lahan di wilayah Sub Sub DAS Khilau Sub DAS Bulok,  

      DAS Sekampung Provinsi Lampung. 

 

 

 

C. Jenis Data 

 

 

Jenis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

 

 

1. Data Primer 

 

 

Data primer yang diperlukan adalah faktor kondisi edafik meliputi sifat kimia 

tanah yaitu pH, C-organik, KTK (kapasitas tukar kation) unsur makro (N-total, P-

tersedia dan K-dapat ditukar) dan fisik tanah (tekstur tanah) dan klimatik (iklim, 

suhu dan kelembaban).  
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Data primer kondisi edafik meliputi sifat kimia tanah yaitu KTK (kapasitas tukar 

kation) unsur makro (N-total, P-tersedia dan K-dd), pH tanah, C-organik dan fisik 

tanah (tekstur tanah dan permeabilitas tanah).  Data primer didapatkan dengan 

analisis tanah di laboratorium.  Data primer kondisi klimatik berupa suhu dan 

kelembaban setiap plot didapatkan melalui observasi lapangan, diukur 

menggunakan thermohygrometer.   

 

 

2. Data Sekunder 

 

 

Data sekunder yang diperlukan adalah faktor kondisi edafik dan klimatik.  Data 

Sekunder edafik meliputi kelas tutupan lahan yang didapatkan dari peta tahun 

2017 mengenai jenis tutupan lahan dan jenis tanah di wilayah studi.  Data 

sekunder klimatik meliputi data curah hujan yang didapatkan dari Badan 

Meteorologi dan Geofisika daerah Gedong Tataan dari tahun 2011 hingga 2016. 

 

 

D. Sampling 

 

 

Sampel yang diambil pada penelitian ini menggunakan metode cluster sampling 

dengan pembagian sampel secara equal sampling.  Equal Sampling adalah 

pembagian pengambilan sampel dari setiap kelas-kelas secara merata.  Pembagian 

dilakukan berdasarkan lima jenis tutupan lahan yaitu hutan primer, sawah, semak 

belukar, tanaman semusim dan hutan campuran.  Masing-masing tutupan lahan 

kemudian dibagi menjadi beberapa plot secara merata menggunakan metode 

cluster sampling.  Metode cluster sampling adalah pengambilan sampel dari 

masing-masing sub kelompok yang heterogen (Atmosukarto, 1994).   
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E. Pengambilan data 

 

 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut. 

 

 

1. Data Primer 

 

 

Data primer didapatkan dengan melakukan observasi lapangan dengan melakukan 

pengambilan sampel tanah dan faktor klimatik pada setiap kelas tutupan lahan 

berdasarkan peta sub-sub DAS Khilau.  Sampel data yang diambil dapat mewakili 

(representative) setiap kelas tutupan lahan.  Data primer yang diambil adalah data 

mengenai suhu, kelembaban, sifat fisik dan kimia tanah.  Data primer edafik 

berupa sifat fisik dan kimia tanah diambil secara destructive sample dan non 

destructive sample.  Data primer klimatik berupa suhu dan kelembapan diambil 

menggunakan alat thermohygrometer.  

 

Data primer edafik didapatkan secara destructive dan non destructive. Data 

Destructive adalah sampel tanah terganggu yang diambil yang mengalami 

kerusakan.  Data non destructive adalah sampel tanah tidak terganggu yang 

diambil tanpa merusak kondisi sampel. 

 

Pengambilan data dilakukan secara destructive dan non destructive (Gambar 3).  

Pengambilan sampel secara destructive dilakukan dengan; 

1. Membuat plot ukuran 20 m × 20 m secara random pada kelas tutupan 

lahan. 

2. Membersihkan tanah dari vegetasi ataupun variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel utama menggunakan sekop tanah.  Pengambilan 

sampel destructive dilakukan dengan alat bor tanah. 
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3. Mengambil sampel tanah menggunakan bor tanah sedalam 0-20 cm pada 

lima kelas tutupan lahan. 

4. Setiap kelas tutupan menggunakan ulangan empat plot, dengan lima titik 

pengeboran, yaitu pada bagian atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah 

kiri dan tengah plot. 

5. Tanah yang telah diambil kemudian dikompositkan dengan mencampur 

semua sampel tanah, kemudian diambil seberat 0,5 kg. 

6. Tanah yang diambil dimasukkan kedalam plastik dan diberi kode sampel. 

 

Pengambilan sampel secara non destructive dilakukan dengan; 

1. Membersihkan tanah dari vegetasi ataupun variabel lain yang dapat 

mengganggu variabel utama menggunakan sekop tanah. 

2. Menancapkan sample ring pada tanah, kemudian dibenamkan hingga 

sample ring tertanam pada tanah. 

3. Mengambil sample ring secara hati-hati.  Hal ini bertujuan agar sampel 

tidak rusak. 

4. Setiap kelas tutupan menggunakan ulangan empat plot, dengan satu titik 

pengeboran sample ring. 

5. Memasukkan sampel kedalam plastik dan diberi kode sampel. 
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Gambar 3. Titik sampel pada plot. 

 

 

 

Sampel yang telah diambil dan dianalisis di laboratorium dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

 

1.1 Destructive Sample 

 

 

1.1.1 pH Tanah 

 

 

pH tanah dianalisis di laboratorium menggunakan sampel tanah terganggu 

(destrucive sample), pengukuran pH tanah dapat dilakukan dengan analisa uji 

laboratorium menggunakan pH meter dengan metode potensiometrik.   

 

 

1.1.2 C-organik Tanah 

 

 

Pengujian C-organik didapatkan dari analisis sampel tanah terganggu (destructive 

sample).  Analisis C-organik tanah dilakukan di laboratorium menggunakan 

metode Walkley and Black.   

 

Keterangan: 

Titik 1: Kiri atas plot 

Titik 2: Kanan atas plot 

Titik 3: Kiri bawah plot 

Titik 4: Kanan bawah plot 

Titik 5: Tengah Plot 

 

20 m 

20 m 
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1.1.3 Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

 

 

Kapasitas tukar kation tanah (KTK) adalah kemampuan tanah untuk menjerap dan 

melakukan pertukaran kation (Tan, 1991).  Analisis KTK dilakukan dengan 

metode 1 N NH4OAc pH 7 yang dilakukan di laboratorium. 

 

 

1.1.4 Unsur Hara Makro Tanah 

 

 

Unsur hara makro yang dianalisis adalah nitrogen total (N-total), fosfor tersedia 

(P-tersedia) dan kalium (K).  Analisis N-total menggunakan metode Kjehdahl, 

analisis P-tersedia menggunakan metode Bray dan analisis K-dd menggunakan 

metode Flamephotometry yang dianalisis di laboratorium. 

 

1.2 Non Destructive Sample 

 

 

1.2.1 Tekstur Tanah 

 

 

Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena 

terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan liat yang 

terkandung pada tanah.  Tekstur tanah dibagi menjadi tujuh kelas yang terdiri dari 

pasir, lempung kasar, lempung halus, debu kasar, debu halus, liat debu dan liat 

sangat halus.  Penetapan tekstur tanah dilakukan di laboratorium menggunakan 

metode hydrometer dan diklasifikasikan menggunakan Soil Texture Triangle 

Chart. 

 



 

 

 

22 

Data primer klimatik adalah data mengenai suhu dan kelembaban.  Pengambilan 

data dilakukan menggunakan alat thermohygrometer.  Alat diletakkan di setiap 

plot pengukuran, kemudian dicatat suhu dan kelembaban yang terlihat pada alat. 

 

 

2. Data Sekunder 

 

 

Data sekunder didapatkan melalui sumber lain selain observasi langsung 

lapangan.  Data sekunder berupa data mengenai data edafik (kelas tutupan lahan 

dan jenis tanah) didapatkan dari peta jenis tutupan lahan dan jenis tanah tahun 

2017.  Data sekunder klimatik berupa data curah hujan wilayah Gedong Tataan 

dari tahun 2011 hingga 2016. 

 

 

2.1 Kelas tutupan lahan dan Jenis Tanah 

 

 

Penentuan jenis tutupan lahan dan jenis tanah dilakukan dengan menentukan 

lokasi yang berpotensi untuk diambil sampel penelitian berdasarkan data peta 

tutupan lahan tahun 2017 Sub-sub DAS Khilau dengan skala 1:30.000.  

Berdasarkan peta tersebut, ditentukan jenis tanah dan kelas tutupan lahan pada 

Sub-sub DAS Khilau yang terbagi menjadi kelas tutupan lahan hutan primer, 

sawah, semak belukar, kebun campuran dan tanaman semusim dan berjenis tanah 

ultisol. 

 

 

F. Tabulasi dan Analisis Data 

 

 

Data disajikan dalam bentuk tabel yang dikelompokkan pada masing-masing kelas 

tutupan lahan terhadap sifat fisik tanah (Tekstur dan permeabilitas tanah), sifat 
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kimia tanah (KTK, N-total, P-total, K-dd, pH tanah dan C-organik), suhu, tipe 

iklim, kelembaban.  Data mengenai faktor edafik dan klimatik yang didapatkan 

dari analisis laboratorium maupun observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 

analitik.



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Hutan primer memiliki KTK, N-total, P-tersedia , K-dd dan C-organik tertinggi 

dibandingkan tutupan lahan lainnya.  Sawah memiliki N-total dan C-organik 

terendah.  Kebun campuran memiliki pH terendah dibandingkan tutupan lahan 

lainnya.  Hutan primer memiliki permeabilitas tercepat dibandingkan dengan 

tutupan lahan lainnya.  Seluruh kelas tutupan lahan memiliki tanah berjenis 

ultisol.  Hutan primer memiliki suhu terendah dan kelembapan tertinggi 

dibandingkan tutupan lahan lainnya. 

 

 

B. Saran 

 

 

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang teknik 

rehabilitasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi biofisik tanah agar 

fungsi DAS tetap terjaga dengan baik pada daerah penelitian.
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