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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
2.1  Kemiringan Lereng 
 

Menurut Kurnia, Rahman, dan Daraih (2004, dalam Sugiono, 2007) menyatakan 

bahwa tanah di Indonesia tergolong peka terhadap erosi karena terbentuk dari 

bahan-bahan yang relatif mudah lapuk.  Erosi yang terjadi akan memperburuk 

kondisi tanah tersebut dan menurunkan produktivitasnya. 

 
Hasil analisis kandungan C-tanah akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan 

pertanian menurun dengan nyata.  Sedangkan kandungan C-organik berbagai 

lahan pertanian tidak berbeda nyata bila dibandingkan satu dengan lainnya.  

Secara keseluruhan nampak bahwa alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian 

menunjukkan adanya penurunan kadar C-organik tanah.  Lahan hutan memiliki 

kandungan bahan organik tinggi karena adanya suplai bahan organik yang terus-

menerus dari vegetasi hutan sehingga terjadi penumpukan.  Kondisi stabil tersebut 

memungkinkan dekomposisi bahan organik berlangsung secara alami, sebaliknya 

pada lahan pertanian proses dekomposisi berlangsung dengan cepat karena adanya 

pengelolaan dari petani.  Hal ini dapat dipahami karena dengan terbukanya lahan 

suhu meningkat sehingga laju dekomposisi bahan organik berlangsung lebih 

cepat.  Kondisi permukaan tanah yang relatif terbuka memungkinkan sebagian 
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bahan organik tanah tebawa erosi ketika terjadi aliran permukaan (Monde, 

Sinukaban, Murtilaksono, dan Pandjaitan, 2008). 

 
Kehilangan C-organik melalui aliran permukaan relatif tidak bebeda nyata satu 

dengan lainnya akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian.  Hal ini 

terjadi karena bahan organik yang terangkut aliran permukaan umumnya dalam 

bentuk koloid sehingga yang berbeda diduga adalah konsentrasi.  Meskipun total 

aliran permukaan pada lahan hutan kecil namun konsentrasi C-organiknya relatif 

tinggi.  Dilihat dari kehilangan C, nampaknya kehilangan melalui erosi jauh lebih 

besar dibanding dengan aliran permukaan.  Unsur yang paling besar terbawa erosi 

dan aliran permukaan adalah C-organik.  Kehilangan unsur ini berkaitan erat 

dengan besarnya erosi yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan.  

Semakin besar erosi maka karbon yang terangkut semakin banyak pula (Monde 

dkk. 2008). 

 
Bahan organik mempunyai peranan penting sebagai bahan pemicu kesuburan 

tanah, baik secara langsung sebagai pamasok hara bagi organisme authotrof 

(tanaman) juga sebagai sumber energi bagi organisme heterotrof (fauna dan 

mikroorganisme tanah).  Meningkatnya aktivitas biologi tanah akan mendorong 

terjadinya perbaikan kesuburan tanah, baik kesuburan fisik, kimia maupun biologi 

tanah.  Perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang searah dengan 

kebutuhan tanaman (plant requirement) tanaman target akan mampu memperbaiki 

pertumbuhan dan produksi tanaman (Subowo, 2010). 
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2.2  Vegetasi 
 

Menurut Monde dkk. (2008) total karbon serasah pada lantai lahan hutan jauh 

lebih banyak dan berbeda nyata dibandingkan dengan lahan yang ditanami kakao.  

Total serasah pada setiap tingkatan umur kakao tidak berbeda nyata satu dengan 

lainnya.  Meskipun demikian terjadi peningkatan jumlah serasah dengan 

bertambah besarnya tanaman kakao, terutama bila ditanam dengan sistem 

agroforestri.  Jumlah serasah pada permukaan tanah sangat mempengaruhi 

penutupan permukaan lahan pada masing-masing penggunaan lahan.  Ada 

korelasi positif antara jumlah serasah persatuan luas dengan tingkat penutupan 

lahan, artinya semakin bertambahnya jumlah serasah yang ada dipermukaan lahan 

akan mengakibatkan meningkatnya prosentase penutupan permukaan tanah. 

 
Selanjutnya Monde (2009) menyatakan bahwa secara umum alih guna lahan hutan 

menjadi lahan kakao menyebabkan terjadinya penurunan kadar C organik.   

Kondisi ini terjadi karena sebagian telah terangkut oleh erosi, aliran permukaan, 

hilang dalam bentuk gas dan diperparah lagi oleh tidak adanya usaha pemupukan 

organik untuk mensuplai karbon ke dalam tanah.  Status karbon organik tersebut 

dalam tanah yang ditanami kakao rendah hingga sedang.  Kandungan C-organik 

lahan hutan relatif lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding dengan kakao umur   

6 – 7 tahun dan >10 tahun baik monokultur maupun agroforestri.  Persediaan 

karbon pada lahan hutan umumnya sangat tinggi baik dalam tubuh vegetasi, 

dalam tanah ataupun dalam bentuk serasah, dibandingkan dengan dengan lahan 

kakao.  Ini berarti bahwa lahan hutan sangat efektif menyerap dan menyimpan 

karbon dibandingkan lahan pertanian. 
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Vegetasi adalah sumber utama bahan organik tanah.  Bahan induk organik yang 

dikenal dengan sebutan gambut berasal dari vegetasi.  Berbeda dengan batuan 

induk dan iklim yang merupakan faktor mandiri, vegetasi bergantung pada hasil 

interaksi antara batuan, iklim, dan tanah.  Vegetasi dan tanah bersifat timbal balik.   

Ragam vegetasi dalam kawasan luas terutama ditentukan oleh keadaan iklim.  

Maka ragam pokok vegetasi berkaitan dengan iklim.  Namun demikian vegetasi 

tetap berdaya pengaruh khusus atas pembentukan tanah, yaitu menyediakan bahan 

induk organik, menambahkan bahan organik kepada tanah mineral, menentukan 

ragam humus yang terbantuk, menciptakan iklim meso dan mikro dengan 

mengurangi rentang suhu dan kelembaban ekstrim, melindungi permukaan tanah 

terhadap erosi, pengelupasan, penampatan dan pergerakan, memperlancar 

infiltrasi dan perkolasi air, memelihara ekosistem tanah, menyerap hara yang 

terdapat di bagian bawah tubuh tanah dengan system perakarannya dan 

mengangkat hara ke permukaan tanah dalam bentuk seresah atau yang disebut 

dengan konversi daur hara (Notohadiprawiro, 2006). 

 
Kehilangan vegetasi penutup tanah akibat panen menyebabkan penetrasi sinar 

matahari sehingga meningkatkan temperatur tanah sehingga memacu  

dekomposisi residu tanaman.  Selain itu, penggunakan alat-alat panen memberi 

peluang untuk terjadinya pencampuran serasah sisa panen dengan tanah yang  

juga memacu proses dekomposisi.  Respirasi oleh mikrobia heterotrofik 

merupakan salah satu mekanisme penting dalam dekomposisi bahan organik yang  

terakumulasi baik di atas maupun di bawah permukaan tanah (sabaruddin, Fitri, 

dan Lestari, 2009).  Hutan merupakan rintangan terhadap gerakan menurunnya 

air.  Pada umumnya, tanah-tanah hutan cenderung memiliki laju infiltrasi yang 
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lebih tinggi karena timbunan seresah, penetrasi akar (pengaruh perforasi) ke 

dalam system tanah, dan aktifitas organisme (Seyhan, 1977) 

 
2.3  Infiltrasi  
 

Infiltrasi adalah perjalanan air masik ke dalam tanah.  perkolasi adalah proses 

kelanjutan perjalanan air tersebut ke tanah yang lebih dalam.  Dengan kata lain, 

infiltrasi adalah perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler 

(gerakan air ke arah leteral) dan gravitasi (gerakan air ke arah vertikal).  Setelah 

keadaan jenuh pada lapisan tanah bagian atas terlampaui, sebagian air tersebut 

mengalir ke tanah yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan 

dikenal sebagai proses perkolasi.  Laju maksimal gerakan air ke dalam tanah 

dinamakan kapasitas infiltrasi.  Kapasitas infiltrasi terjadi ketika intensitas hujan 

melebihi kemampuan tanah dalam menyerap air.  Sebaliknya, apabila intensitas 

hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan 

laju hujan.  Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan 

satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam (mm/jam) (Asdak, 1995). 

 
Model Horton adalah salah satu model infiltrasi yang terkenal dalam hidrologi.  

Horton mengakui bahwa kapasitas infiltrasi berkurang seiring dengan 

bertambahnya waktu hingga mendekati nilai yang konstan.  Ia menyatakan 

pandangannya bahwa penurunan kapasitas infiltrasi lebih dikontrol oleh faktor 

yang beroperasi di permukaan tanah dibanding dengan proses aliran di dalam 

tanah.  Faktor yang berperan untuk pengurangan laju infiltrasi seperti penutupan 

retakan tanah oleh koloid tanah dan pembentukan kerak tanah, penghancuran 

struktur permukaan lahan dan pengangkutan partikel halus dipermukaan tanah 
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oleh tetesan air hujan.  Model Horton dapat dinyatakan secara matematis 

mengikuti persamaan berukut : 

 f = fc + (fo – fc)e-kt ; fc dan k = konstan …………………………. (1) 

Keterangan; 

f : laju infiltrasi nyata (cm/jam) 

fc : laju infiltrasi tetap (cm/jam) 

fo : laju infiltrasi awal (cm/jam) 

k : konstanta geofisik 

Model ini sangat simpel dan lebih cocok untuk data percobaan.  Kelemahan utama 

dari model ini terletak pada penentuan parameternya f0, fc, dan k dan ditentukan 

dengan data-fitting.  Meskipun demikian dengan kemajuan system computer 

proses ini dapat dilakukan dengan program spreadsheet sederhana (Achmad, 

2011). 

 
Infiltrometer merupakan suatu tabung baja silinder pendek, berdiameter besar 

(atau suatu batas kedap air lainnya) yang mengitari suatu daerah dalam tanah.  

infiltrometer cincin konsentrik terdiri dari dua cincin konsentrik yang ditekan ke 

dalam permukaan tanah.  kedua cincin tersebut digenangi secara terus-menerus 

untuk mempertahankan tinggi yang konstan (jeluk air).  Masing-masing 

penambahan air untuk mempertahankan tinggi air yang konstan ini hanya diukur 

(waktu dan jumlah) pada cincin bagian dalam.  Cincin bagian luar digunakan 

untuk mengurangi pengaruh batas dari tanah sekitarnya yang lebih kering.  Kalau 

tidak, air dari cincin bagian dalam yang berinfiltrasi juga dapat menyebar secara 

leteral di bawah permukaan tanah (Seyhan, 1977). 
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Seyhan (1977) menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

infiltrasi, yaitu : 

1. Karakteristik-karakteristik hujan (hubungan I dan fc) 

2. Kondisi-kondisi permukaan tanah 

3. Tetesan hujan, hewan maupun mesin yang memadatkan permukaan tanah. 

4. Pencucian partikel halus dapat menyumbat pori pada permukaan tanah. 

5. Laju infiltrasi awal (f0). 

6. Kemiringan tanah. 

7. Pembekuan permukaan tanah. 

8. Vegetasi 

 
2.4  Aliran Permukaan 
 

Sudarmanto, Buchori, dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa proses infiltrasi 

merupakan proses yang paling penting dalam siklus hidrologi.  Dengan adanya 

infiltrasi, maka akan tersedia air untuk evaporasi dan transpirasi, serta tersedianya 

peluang dalam peningkatan cadangan air tanah, yang berpengaruh juga pada 

kontinuitas aliran permukaan baik dari subsurface flow dan base flow.  

Selanjutnya Sudarmanto dkk. (2013) menambahkan jika merujuk pada hasil 

analisis hidrometeorologis dan analisis kondisi resapan air dari data karakteristik 

Daerah Aliran Sungai (DAS) bahwa akumulasi infiltrasi yang mempengaruhi 

perubahan cadangan air tanah menunjukkan terjadi defisit akibat kebutuhan alami 

air pada musim kemarau, maka seharusnya perlu dilakukan upaya-upaya 

peningkatan kemampuan infiltrasi dengan cara meningkatkan nilai dari parameter-

parameter fisik pada lahan-lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis.  
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Sedangkan pada kondisi sangat kritis perlu dilakukan tindakan yang lebih serius, 

misalnya membuat waduk.  Kemudian untuk lahan-lahan dengan kondisi kritis 

lebih cenderung berpenggunaan lahan persawahan dan lahan permukiman, 

sehingga upaya serius yang perlu dilakukan yaitu pada lokasi permukiman lebih 

ditekankan pada peningkatan pemanfaatan biopori pada cekungan-cekungan tanah 

pekarangan, selain itu juga perlu menerapkan konsep“rain harvesting” agar 

pemakaian air tanah domestik berkurang, sehingga dapat memperlambat 

penurunan cadangan airtanah.  Sedangkan pada lahan persawahan, yang memiliki 

permeabilitas resapan tanah sangat kecil, kiranya perlu diterapkan sistem eco-

drainase pada sungai-sungai yang dapat meningkatkan kemampuan infiltrasi, 

sehingga dapat meresapkan air dari aliran permukaan. 

 
Pada prinsipnya jumlah air di alam ini tetap, namun dengan adanya faktor energi 

panas matahari, dan faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya proses 

evapotranspirasi ke atmosfer dari vegetasi, permukaan tanah, laut dan badan air 

lainnya.  Hasil evapotranspirasi tersebut yang berupa uap air akan terbawa oleh 

angin melintasi daratan, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan, sebagian 

dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun sebagai air hujan.  Sebelum 

mencapai permukaan tanah air hujan akan tertahan oleh vegetasi (interception). 

Sementara air hujan yang mampu mencapai permukaan tanah, sebagian akan 

teresapkan ke dalam tanah (infiltrasi) hingga mencapai tingkat kapasitas lapang, 

dan sisanya akan melimpas melalui permukaan tanah (direct run-off) menuju ke 

alur-alur sungai untuk kembali kelaut (Asdak, 1995). 
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Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah kemiringan (slope), 

panjang lereng dan bentuk lereng.  Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan 

dan volume limpasan permukaan.  Semakin curam suatu lereng, maka laju 

limpasan permukaan akan semakin cepat, dan laju infiltrasi juga akan berkurang 

sehingga volume limpasan semakin besar.  Panjang lereng ini mempengaruhi 

energi untuk erosi, terutama karena panjang lereng mempengarui volume 

limpasan sehingga juga mempengaruhi kemampuan untuk membuat tanah tererosi 

(Asmaranto, Suhartanto, dan Permana, 2009) 

 
Akhir-akhir ini timbul kekhawatiran akan semakin meningkatnya kerusakan 

berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, pada musim hujan semakin 

banyak sungai yang meluap dan banjir sedangkan pada musim kemarau banyak 

wilayah mengalami kekeringan.  Diantara masalah yang cukup dianggap 

mendesak dan perlu penanggulangan serius adalah semakin kritisnya keadaan 

hidrologi beberapa sungai yang ditandai dengan semakin besarnya angka rasio 

antara debit maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim 

kemarau, serta semakin mundurnya produktivitas lahan terutama di bagian hulu 

DAS.  Kegiatan manusia yang bersifat merubah tipe atau jenis penutup lahan 

dalam suatu DAS seringkali dapat memperbesar atau memperkecil hasil air (water 

yield).  

Perubahan dari jenis vegetasi hutan, perladangan berpindah, atau perubahan 

tataguna lahan hutan menjadi areal pertanian atau padang rumput adalah contoh-

contoh kegiatan yang sering dijumpai di daerah hulu sungai.  Perilaku masyarakat 

dalam mengolah tanah dan mengelola lahan secara tidak benar akan menimbulkan 



14 
 

degradasi lingkungan, sehingga memperbesar limpasan air.  Kebanyakan 

masyarakat menginginkan prodiktivitas yang tinggi tanpa menghiraukan 

terjadinya penurunan kualitas lingkungan. 

Konversi hutan menjadi lahan pertanian khususnya pada lahan miring merupakan 

kegiatan yang beresiko tinggi ditinjau dari sudut pandang pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS).  Masalah utama yang dihadapi akibat adanya Perubahan 

penutupan lahan di suatu DAS khususnya lahan hutan adalah tingginya nilai erosi 

dan fluktuasi debit, sehingga dalam hal ini pendugaan nilai erosi dan sedimen 

sangat diperlukan.  Salah satu metode yang digunakan untuk menduga besarnya 

nilai erosi dan sedimen yaitu melalui pendekatan model hidrologi (Slamet, 2011).   

 
Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah.  Di dalam 

tanah air mengalir dalam arah lateral, sebagai aliran antara (interflow) menuju 

mata air, danau, dan sungai; atau secara vertikal, yang dikenal dengan perkolasi 

(percolation) menuju air tanah.  Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan 

tanah, seperti rumput atau hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah 

tersebut.  Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan 

tanah, dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau 

tempat hidup serangga.  Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan 

lobang-lobang (sarang) yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel.  

Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup 

tanaman.  Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi.  Pada lahan dengan 

kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air 

kekurangan waktu infiltrasi.  Akibatnya sebagian besar air hujan menjadi aliran 
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permukaan.  Sebaliknya, pada lahan yang datar air menggenang, sehingga 

mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi (Santosa, 2013). 

 
2.5  Karbon Tersimpan     
 

Tingginya kandungan bahan organik dapat menyebabkan banyaknya air yang 

dapat disimpan dalam tanah sehingga pemberian bahan organik dapat 

meningkatkan kadar air tersedia.  Pada tanah yang diberi bahan organik baik 

berupa pupuk kandang dan kompos mampu meningkatkan kadar air tersedia 

dalam tanah dibandingkan dengan tanpa bahan organik.  Keadaan tersebut diduga 

dengan meningkatnya bahan organik dalam tanah akan meningkatkan daya 

pegang tanah terhadap air (Intara, Sapei, Erizal, Sembiring, dan Djoefrie, 2011). 

 
Rendahnya kandungan bahan organik dapat disebabkan oleh pengolahan lahan 

yang belum berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber bahan 

organik yang ada.  Bahan organik mempunyai peran yang penting yaitu 

menentukan kualitas tanah untuk kelestarian produksi pertanian melalui 

pengaruhnya pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.  Oleh karena itu 

pelestarian peningkatan kandungan bahan organik tanah seharusnya merupakan 

prioritas untuk meningkatkan kualitas tanah dan untuk penyimpanan karbon.  

Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertahankan sisa panen dan 

mengaplikasikannya sebagai kompos, mengurangi intensitas pengolahan tanah, 

pendekatan pola tanam dengan rotasi tanaman, penerapan sistem agroforestri, dan 

pemanfaatan teknologi mikoriza (Supriadi, 2008). 

 
Sumber primer bahan organik adalah jaringan tanaman berupa akar, batang, daun, 

ranting, dan buah.  Bahan organik dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses 
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fotosintesis sehingga unsur karbon merupakan penyusun utama dari bahan 

organik tersebut.  Unsur karbon ini berada dalam bentuk senyawa-senyawa 

polisakarida seperti selulosa, hemi-selulosa, pati dan bahan-bahan pektin dan 

lignin.  Selain itu nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terakumulasi 

dalam bahan organik karena merupakan unsur yang paling penting bagi mikroba 

yang terlibat dalam proses perombakan bahan organik tanah.  Jaringan tanaman 

ini akan mengalami dekomposisi dan terangkut ke lapisan bawah (Sutanto, 2002 

dalam Katonsasongko, 2013) 

 
Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah, 

baik secara fisik atau kimia.  Bahan organik tanah memiliki banyak kegunaan, 

diantaranya dalam mempertahankan struktur tanah, meningkatkan kemampuan 

tanah untuk menyimpan dan mendistribusikan air dan udara di dalam tanah, serta 

nutrisi-nutrisi ntuk pertumbuhan tanaman dan organisme didalam tanah (Oktavia, 

2006) 

 

Dekomposisi bahan organik dapat terjadi pada kondisi aerob dan anaerob.  Kedua 

proses tersebut dibedakan dalam dua hal, yaitu kecepatan dekomposisi dan hasil 

akhir dekomposisi.  Bentuk NO3
- dan NH4

+ tanah diperlukan oleh jasad-jasad 

renik dalam proses dekomposisi bahan organik.  Apabila bahan yang dihancurkan 

kaya akan N dibandingkan dengan kadar C, maka tidakakan terjadi imobilisasi N, 

sebaliknya jika kadar N lebih rendah dari kadar C, maka akan terjadi proses 

imobilisasi N-tanah oleh mikroorganisme.  Laju dekomposisi bahan organik 

dipengaruhi oleh: (a) bahan asal tumbuhan, meliputi jenis, umur, dan komposisi 

kimia tumbuhan (b) faktor tanah (aerasi, temperatur, kelembaban, kemasaman, 

http://katonsasongko.wordpress.com/
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dan, tingkat kesuburan), (c) faktor iklim, Kandungan hara dalam pupuk organik 

yang mencukupi, akan menunjang peningkatan produksi pertanian (Soepardi 1983 

dalam Oktavia, 2006). 
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