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Luas Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung lebih 
kurang 6.784 ha dan digunakan untuk melakukan berbagai penelitian yang 
berkaitan dengan ilmu pertanian.  Kondisi lereng dominan landai sampai 
bergelombang, jenis dan jumlah vegetasi yang bervariasi di masing-masing kelas 
kemiringan lereng, serta curah hujan yang tinggi, maka potensi erosi diperkirakan 
cukup besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesuburan tanah serta 
berkurangnya lapisan atas tanah (top soil) apabila tidak di kelola dengan baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan 
vegetasi terhadap dinamika air permukaan dan mengetahui pengaruh kemiringan 
lereng dan vegetasi terhadap kandungan karbon tersimpan dalam tanah di 
Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 
 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2014 di Laboratorium Lapang 
Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Data sekunder berupa data 
kandunga C-organik tahun 2012 dan peta kelas lereng Laboratorium Lapang 
Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan data primer berupa curah 
hujan, infiltrasi, debit aliran air, dan C-organik. Data-data yang diperoleh diolah 
untuk mengetahui dinamika air permukaan dan mengevaluasi perubahan 
kandungan C-organik dalam tanah dari tahun 2012 sampai dengan 2014. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama penelitian terjadi tiga kali 
hujan yaitu pada tanggal 23, 25 Juni dan 11 Juli 2014 sebesar 2,92, 2,11, dan 4,22 
mm. Infiltrasi di kelas kemiringan lereng 0 – 3, 3 – 8, 8 – 15, 15 – 30, dan 30 – 45 
% masing-masing adalah 25, 21,4, 29,4, 18,4, dan 31 cm/jam.  Dari hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi run off selama penelitian berlangsung.  Debit 
aliran sungai meningkat pada tanggal 11 Juli 2014, namun meningkatnya debit air 
ini bukan karena adanya aliran dari lokasi penelitian melainkan karena aliran dari 
luar lokasi penelitian yang masuk langsung ke badan sungai.  C-organik tahun 2014 
pada kedalaman 0 – 20 cm masing-masing di setiap kelas kemiringan lereng adalah 
1,13, 0,86, 1,12, 0,93, dan 0,98 %.  sedangkan pada kedalaman 20 – 40 cm adalah 
1,01, 0,71, 0,68, 0,58, dan 0,67 %.  Kandungan C-organik pada kedalaman 0 – 20 
cm mengalami penurunan di setiap kelas lereng masing-masing sebesar 25,17, 
56,12, 36,00, 48,04, dan 42,35 % dari jumlah C-organik pada tahun 2012.  Rata-



rata besar penurunan C-organik yang terjadi adalah sebesar 42,365 % dari rata-rata 
C-organik pada tahun 2012. 
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