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RINGKASAN 

  Erosi merupakan perpindahan material tanah dari satu tempat ke tempat 

yang lain oleh media tertentu, seperti air, angin dan lain sebagainya. Perpindahan 

tanah dari tempat satu ke tempat lain tersebut akan menimbulkan beberapa 

dampak yang tidak diinginkan karena di tempat asal tanah tersebut, 

perpindahannya/pengikisannya akan membuat tanah lebih terbuka dan unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman hilang karena sebagian besar zat/nutrisi telah 

terkikis.. Dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, karena timbulnya 

keprihatinan terhadap banyaknya kejadian erosi lahan yang terjadi akibat dari 

adanya kerusakan lahan. Dengan demikian perlu dibuat konsep berupa pemodelan 

secara spasial tentang besarnya erosi lahan, yang didasarkan  pada Sistem 

Informasi Geografis dengan memanfaatkan perangkat lunak ArcView GIS. 

Diharapkan model yang telah terbangun dapat diterapkan pada suatu wilayah 

kota/kabupaten sebagai data base pemerintah atau instansi terkait, sehingga 

informasi mengenai peta besarnya erosi dapat disebar luaskan secara dini, guna 

mengantisipasi  keprihatinan tersebut dalam rangka mitigasi bencana alam erosi 

lahan. 

Kata kunci: Sistem Informasi Geografis, Erosi Lahan 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Bencana adalah suatu proses alam atau bukan alam yanga menyebabkan 

korban jiwa, harta, dan mengganggu tatanan kehidupan. Longsor lahan 

merupakan bencana alam geologi yang diakibatkan oleh gejala alami geologi yang 

diakibatkan oleh gejala alami geologi maupun tindakan manusia dalam mengelola 

lahan atau ruang hidupnya. Dampak dari bencana ini sangat merugikan, baik dari 

segi lingkungan maupun sosial ekonomi. 

Terjadinya erosi lahan di Indonesia selain disebabkan faktor alami juga 

semakin diperberat oleh adanya kerusakan lingkungan berupa konversi lahan 

bervegetasi menjadi lahan budidaya atau bahkan menjadi lahan tidak bervegetasi. 

Pada akhirnya, hal ini menyebabkan peningkatan kerwanan dan frekuensi 

kejadian bencana alam, salah satunya longsor lahan. Terlepas dari faktor alam 

atau manusia yang menjadi penyebab bencana, peran ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) sangat penting sebagai sarana dalam upaya antisipasi dan 

mitigasi bencana. 

Mitigasi bencana longsor lahan adalah suatu usaha memperkecil jatuhnya 

korban manusia dan atau kerugian harta benda akibat peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan oleh keduanya yang 

mengakibatkan jatuhnya korban, penderitaan manusia, kerugian harta benda, 

kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan 

terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana longsor dengan 

skala wilayah yang luas dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, sehingga 

mempengaruhi tingkatan risiko bencana yang terjadi, karena risiko bencana 

merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah 

dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat, serta kerusakan sarana prasarana infrastruktur, dan prasarana 

lainnya sehingga dapat melumpuhkan roda perekonomian lokal, regional bahkan 

nasional. 
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Kejadian bencana longsor akhir akhir ini semakin sering terjadi di wilayah 

Indonesia. Akan tetapi ketersediaan data, laporan dan peta bencana alam di 

beberapa instansi tidak terkoordinasi dan terinformasi dengan baik. Sistem 

penyimpanan data juga masih dilakukan secara manual dan konvensional 

(Sudarsono, 2002).  

Kerawanan bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya 

tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis kerawanan bencana 

dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah metode pemetaan 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Dewasa ini berbagai pihak telah 

mencoba untuk menyusun suatu peta risiko bencana, dikerenakan belum adanya 

standarisasi dalam metode penyusunan peta risiko menyebabkan setiap lembaga 

atau institusi memiliki metode yang berbeda dalam penyusunan peta risiko. Secara 

mendasar pemahaman tentang konsep bencana menjadi dasar yang kuat dalam 

melakukan pemetaan risiko bencana yang dapat diaplikasikan kedalam Sistem 

Informasi Geografis (SIG) yang dapat ditampilkan secara spasial. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka  dapat dirumuskan  

permasalahan yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapatkah Sistem informasi Geografis digunakan sebagai tools pemodelan 

daerah rawan erosi lahan. 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan model pendugaan 

besarnya laju erosi dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis di 

Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 

I.4 Target Luaran 

Target luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Peta Faktor – Faktor yang mempengaruhi laju erosi di Kecamatan Pagentan 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Peta Tingkat Bahaya Erosi di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Erosi lahan 

Erosi lahan (landslide) adalah bentuk erosi (pemindahan massa tanah) 

yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-

tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Erosi lahan terjadi jika dipenuhi 3 

(tiga) keadaan, yaitu: (1) lereng cukup curam, (2) terdapat bidang peluncur yang 

kedap air dibawah permukaan tanah, dan (3) terdapat cukup air dalam tanah di 

atas lapisan kedap (bidang luncur) sehingga tanah jenuh air (Paimin  et.al., 2006). 

Longsoran  merupakan  salah  satu  jenis  gerakan  massa tanah  atau  

batuan, ataupun   percampuran   keduanya,   menuruni   atau   keluar   lereng   

akibat   dari terganggunya  kestabilan  tanah  atau  batuan  penyusun  lereng.  

Faktor - faktor  yang mengontrol  terjadinya  proses  pelongsoran itu sendiri  ada  

yang  berasal  dari faktor - faktor  pengontrol  gangguan  kestabilan  lereng,  dan  

ada yang berasal dari proses pemicu longsoran (Subagio, 2008). 

Analisis   longsor   didasarkan   pada   lima   faktor   yang   menyebabkan  

terjadinya kelongsoran. Kelima faktor tersebut menurut Subagio (2008) adalah : 

 Geologi  :  meliputi  sifat  fisik  batuan,  sifat  keteknikan  batuan,  

batu/tanah pelapukan, susunan dan kedudukan batuan, dan struktur 

geologi. 

 Morfologi   :   aspek   yang   diperhatiakan   adalah   kemiringan   lereng   

dan permukaan lahan 

 Curah hujan : meliputi intensitas dan lama hujan 

 Penggunaan lahan : meliputi pengolahan lahan dan vegetasi 

 Kegempaan: meliputi intensitas gempa 

Suripin (2002) mendefinisikan  erosi lahan  merupakan suatu bentuk erosi 

dimana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam 

volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain erosi 

longsor masih ada beberapa erosi  yang diakibatkan oleh gerakan massa tanah, 

yaitu rayapan (creep), runtuhan batuan (rock fall) dan aliran lumpur (mud flow). 
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Berdasarkan faktor - faktor tersebut, maka kriteria kelas kerawanan  

longsor menurut Subagio (2008) yaitu : 

Tabel 1. Kriteria Kelas Kerawanan Longsor 

 

Sumber : Subagio (2008) 

Curah hujan akan meningkatkan presipitasi dan kejenuhan tanah serta 

naiknya muka air tanah. Jika hal ini terjadi pada lereng dengan material penyusun 

(tanah dan atau batuan) yang lemah maka akan menyebabkan berkurangnya kuat 

geser tanah/batuan dan menambah berat massa tanah, pada dasarnya ada dua tipe 

hujan pemicu terjadinya longsor, yaitu hujan deras yang mencapai 70 mm hingga 

100 mm per  hari dan hujan kurang deras namun berlangsung menerus selama 

beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian disusul dengan hujan deras 

sesaat. Hujan juga dapat menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi pada kaki lereng dan berpotensi menambah besaran 

sudut kelerengan yang akan berpotensi menyebabkan longsor (Karnawati, 2003). 

Faktor tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap longsor yang berbeda-

beda. Kepekaan longsor tanah yaitu mudah atau tidaknya erosi lahan sebagai 

fungsi berbagai sifat fisik tanah dan kimia tanah. Sifat-sifat tanah yang  

mempengaruhi kepekaan longsor adalah: 1) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi 

laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas menahan air dan 2) sifat-sifat tanah 
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yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap disperse dan pengikisan 

oleh butir-butir tanah yang jatuh dan aliran permukaan. Adapun sifat-sifat tanah 

yang mempengaruhi longsor adalah: tekstur, struktur, bahan organik, kedalaman, 

sifat lapis air tanah dan tingkat kesuburan tanah (Arifin, 2006). 

Erosi lahan umumnya dapat terjadi pada wilayah berlereng. Makin tinggi 

kemiringan lahannya akan semakin besar potensi longsornya. Erosi lahan terjadi 

biasanya diakibatkan oleh wilayah jenuh air dan adanya gaya gravitasi. Hal ini 

terjadi karena bagian bawah tanah terdapat lapisan yang licin dan kedap (sukar 

ditembus) air (Sumiyatinah dan Yohanes, 2000).  

Penggunaan lahan seperti persawahan maupun  tegalan dan semak belukar, 

terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya 

sering terjadi erosi lahan. Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, 

sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah  

tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan 

mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat 

menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat 

akan mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah (Wahyunto, 2007). 

2.2 SIG dan Pemodelan Daerah Rawan Erosi 

SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu sistem yang 

mempunyai kemampuan analisis terhadap  data spasial untuk keperluan 

manipulasi maupun permodelan. Fungsi analisis ini dijalankan memakai data 

spasial dan data atribut dalam SIG untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

dikembangkan dari data yang ada menjadi suatu persoalan yang relevan, fungsi 

analisis yang dimaksudkan adalah fungsi pengolahan dan analisis data spasial dan 

atribut, dalam penyederhanaan berbagai  kelompok analisis terdapat 4 katogori 

yaitu : fungsi pemanggilan /klasifikasi /pengukuran data, fungsi tumpang tindih, 

fungsi tetangga dan fungsi jaringan/ keterkaitan (Arifin dan Ita, 2006).   

 

 

 

 

 



6 
 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Percobaan akan dilaksanakan di laboratorium Politeknik Banjarnegara. 

1.2. Alat dan Bahan 

1.2.1 Alat 

Penelitian ini menggunakan seperangkat komputer PC (Personal 

Computer) sebagai hardware pengolah input data, sedangkan Software yang 

digunakan adalah : 

a. ArcView 3.3 ESRI sebagai software GIS, 

b. Microsoft Office untuk mengolah data atribut atau data input 

4.1.1 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data spasial, 

antara lain : 

 Peta Curah Hujan 

 Peta Topografi 

 Peta Jenis Tanah 

 Peta Tata Guna Lahan 

 Data Curah Hujan  

3.3 Metode analisis 

Analisis kerentanan suatu kawasan secara umum dapat dilakukan dengan 

konsep overlay antar layer (antar variabel) yang saling mendukung, sehingga 

melalui fasilitas yang ada pada software SIG dapat diperoleh informasi potensi 

kawasan tersebut, yaitu kawasan rawan longsor. 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengkonversi peta jenis tanah menjadi peta 

K (erodibilitas), data curah hujan menjadi peta erosivitas (R), peta topografi 

menjadi kontur dan peta penggunaan lahan menjadi peta vegetasi dan teknik 

konservasi tanah (CP). Perkiraan besarnya erosi dapat diketahui dengan metode 

USLE  menurut Wischmeier dan Smith (1978) yaitu :  

A = R x K x LS x C x P  
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dimana A = banyaknya tanah tererosi 

(ton/h/tahun)  

 R = faktor erosivitas curah  

        hujan  

 K = faktor erodibilitas tanah  

 L  = faktor panjang lereng  

 S = faktor kemiringan lereng  

 C = faktor vegetasi penutup tanah  

P = faktor tindakan khusus konservasi tanah 

3.4.1 Peta Erosivitas Hujan (R) 

 Peta curah hujan didapatkan dari titik stasiun curah hujan yang berada di 

sekitar lokasi Kecamatan Pagentan. Dari titik titik stasiun curah hujan tersebut 

dibangun sebuah polygon thiessen yang berisi informasi polygon sebaran curah 

hujan pada masing – masing stasiun curah hujan. 

 Tahapan dari pembuatan peta digital yaitu sebagai berikut : 

 Digitasi Peta analog 

 Input data atribut (titik stasiun hujan beserta data)  

 Pembuatan polygon thiessen 

Setelah polygon thiessen didapatkan kemudian masing masing polygon diberi 

nilai R(indeks erosivitas) dengan menggunakan rumus : 

 

Dimana :  

Rm  = indeks erosivitas hujan bulanan  

Rainm = curah hujan rata-rata bulanan dalam cm  

daysm =  jumlah hari hujan rata–rata dalam satu bulan, dan   

max Pm = rata–rata curah hujan maksimum dalam bulan tersebut dalam cm. 

3.4.2 Pembuatan Peta Erodibiltas Tanah (K) 

Erodibilitas tanah merupakan kepekaan tanah untuk tererosi, semakin 

tinggi nilai erodibilitas suatu tanah semakin mudah tanah tersebut tererosi. Nilai 

erodibilitas tanah diperoleh dari peta jenis tanah dan dicocokkan dengan hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan seperti disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Nilai Erodibilitas  

Jenis Tanah Nilai Erodibitas (K) 

Andisol (Hydrudans) 

Histosol 

Inceptisol 

Ultisol 

Oxisol 

Entisol 

Alfisol 

Vertisol 

0,07 

0,28 

0,23 

0,16 

0,03 

0,19 

0,20 

0,27 

Sumber: Dangler dan El-Swaify  (1976). 

 Selanjutnya data nilai K tersebut di masukkan ke dalam data atribut Peta 

Jenis Tanah di Kecamatan Pagentan  yang bersumber dari Pusat Penelitian Tanah, 

Bogor. 

3.4.3 Peta Kemiringan dan Panjang Lereng (LS)  

Peta Kemiringan dan Panjang Lereng didapatkan dari Peta Kontur yang 

diolah menjadi Peta Digital Elevation Model. Setelah itu diberi nilai sesuai 

dengan data konversi nilai LS. 

Tabel 3. Konversi Nilai LS 

Kemiringan Lereng (%) Nilai LS 

0 – 5   

>5 – 15   

>15 – 35   

>35 – 50   

> 50  

0,25  

1,20  

4,25  

9,50  

12,00 

Sumber : Hammer (1980) 
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3.4.4 Peta Faktor Tanaman dan Pengelolaan Lahan 

Apabila kondisi tutupan vegetasi di suatu daerah sangat rapat, maka tanah 

mendapat perlindungan yang baik dari air hujan, sehingga erosi dengan intensitas 

tinggi tidak akan terjadi.  Nilai pengelolaan tanaman dan konservasi tanah 

diperoleh dari peta penggunaan lahan dan dicocokkan dengan nilai dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan seperti disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai CP 

Penggunaan Lahan Nilai CP 

Hutan Alam  

Perkebunan  

Permukiman  

Sawah  

Semak/Belukar  

Tegalan/Ladang  

Pertanian dengan teras   

Pertanian dengan kontur  

Tanaman pertanian campuran  

0,010  

0,070  

0,200  

0,225  

0,010  

0,500  

0,04  

0,14  

0,43  

Sumber : Abdurachman et. al., 1984, Ambad dan Syafrudin, 1979. 

  

3.4.4 Peta Tingkat Bahaya Erosi 

Setelah dilakukan  perhitungan dan penilaian faktor erosivitas, erodibilitas, 

panjang dan kemiringan lereng dan pengelolaan tanaman dan teknik konservasi 

tanah diperoleh nilai laju erosi (A). Kemudian semua peta faktor yang 

mempengaruhi besarnya laju erosi di analisa dengan map calculator sehingga 

didapatkan Peta besarnya erosi lahan. Kemudian Peta tersebut di klasifikasikan 

kembali menjadi Peta Tingkat Bahaya Erosi. 
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Penilaian tingkat laju erosi disajikan pada Tabel  5. 

Tabel 5. Penilaian Laju Erosi Hasil Prediksi Model USLE 

Laju Erosi (ton/ha/tahun) Kelas 

<15  

15 – 60  

60 – 180  

180 – 480  

>480 

I  

II  

III  

IV  

V 

Sumber : Arsyad, (2010). 

 

Secara umum kegiatan penentuan tingkat bahaya erosi dapat dilihat pada  

Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Model Spasial Erosi Lahan 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengkonversi peta jenis tanah menjadi peta 

K  (erodibilitas), data curah hujan menjadi peta erosivitas (R), peta topografi 

menjadi kontur dan peta penggunaan lahan menjadi peta vegetasi dan teknik 

konservasi tanah (CP). Perkiraan besarnya erosi dapat diketahui dengan metode 

USLE  menurut Wischmeier dan Smith (1978) yaitu :  

A = R x K x LS x C x P 

dimana  

 A = banyaknya tanah tererosi (ton/h/tahun)  

 R = faktor erosivitas curah hujan  

 K = faktor erodibilitas tanah  

 L  = faktor panjang lereng  

 S = faktor kemiringan lereng  

 C = faktor vegetasi penutup tanah  

 P = faktor tindakan khusus konservasi tanah 

A. Nilai Erosivitas  

Rm = 6,119 (Rainm) 
1,21

x (Daysm)-
0,47

x (max Pm)
0,53

 

dimana  

Rm    = indeks erosivitas hujan bulanan  

Rainm   = curah hujan rata-rata bulanan dalam cm  

daysm   =  jumlah hari hujan rata–rata dalam satu dan   

max Pm  = rata–rata curah hujan maksimum dalam bulan tersebut dalam cm. 

Sebaran dari nilai erosivitas hujan akan mengikuti polygon thiessen yang 

dibangkitkan dari titik stasiun hujan. 

Peta curah hujan didapatkan dari titik stasiun curah hujan yang berada 

di sekitar wilayah Kecamatan Pagentan. Stasiun curah hujan tersebut adalah 

stasiun curah hujan karangkobar, stasiun curah hujan limbangan, stasiun curah 

hujan penusupan dan stasiun curah hujan pagentan. Data dari masing – masing 

stasiun curah hujan kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam perhitungan 

rumus indeks esrosivitas sehingga didapatkan nilai erosivitas  pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Nlai Erosivitas Hujan (R) di Kecamatan Pagentan 

 

No. Stasiun Hujan Nilai R 

1. 

2. 

3. 

4. 

Karangkobar 

Limbangan 

Pejawaran 

Pagentan 

9,34 

9,63 

5,64 

9,17 

  (Sumber : Analisis, 2020) 

 

Dari data tersebut maka didapatkan Peta Erosivitas hujan seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Peta Erosivitas Hujan (R) Kecamatan Pagentan 

 

B. Erodibilitas Tanah  

Erodibilitas tanah merupakan kepekaan tanah untuk tererosi, semakin 

tinggi nilai erodibilitas suatu tanah semakin mudah tanah tersebut tererosi. Nilai 

erodibilitas tanah diperoleh dari peta jenis tanah dan dicocokkan dengan hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan seperti disajikan pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Nilai Erodibiltas Tanah (K) Kecamatan Pagentan  

No. Jenis Tanah Kriteria Nilai K 

1. 

2. 

3. 

4. 

Histosol 

Inceptisol 

Oxisol 

Ultisol 

Histosol 

Inceptisol 

Oxisol 

Ultisol  

0,28 

0,23 

0,03 

0,16 

 (Sumber : Analisis, 2020) 

Jenis Tanah di wilayah studi terdiri dari 4 jenis tanah yang dikelompokkan 

menurut klasifikasi USDA. Jenis tanah yang terdapat dalam wilayah studi adalah 

ultisol, inseptisol, histosol dan oxisol. kepekaan erosi jenis tanah terhadap 

kerentanan gerakan tanah.  

 

Gambar 3. Peta Erodibilitas Tanah (K) Kecamatan Pagentan 
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C. Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

 Peta kemiringan Kecamatan Pagentan diperoleh dari analisa Digital 

Elevation Model (DEM) yang bersumber dari peta kontur. Hasil dari analisa 

DEM kemudian diturunkan untuk menjadi peta kemiringan. Peta kemiringan 

menggunakan satuan dalam persen. Penilaian LS didasarkan pada hasil 

penelitian terdahulu. 

Tabel 7. Nilai Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) Kecamatan Pagentan  

No. Kemiringan Nilai LS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0 – 5   

>5 – 15   

>15 – 35   

>35 – 50   

> 50 

0,25  

1,20  

4,25  

9,50  

12,00 

  (Sumber : Analisis, 2020) 

 Berdasarkan data tersebut diperoleh Peta LS Kecamatan Pagentan seperti 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Peta Faktor Kemiringan dan Panjang Lereng (LS) Kecamatan Pagentan 
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D. Faktor Pengelolaan  Tanaman dan Konservasi Tanah (CP) 

 Peta penggunaan lahan Kecamatan Pagentan berasal dari peta Rupa Bumi 

Indonesia format vektor yang diterbitkan oleh BAKOSURTANAL. Penggunaan 

lahan di Kecamatan Pagentan terdiri dari Kebun Campuran, Tegalan, Perkebunan, 

Permukiman dan Sawah. Lahan berupa sawah dan tanpa vegetasi mempunyai skor 

yang besar dibandingkan dengan kebun campuran dan perkebunan. 

Tabel 8. Nilai Faktor Tanaman dan Pengelolaan Lahan (CP) Kecamatan Pagentan  

No. Penggunaan Lahan Nilai CP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kebun Campuran  

Perkebunan 

Permukiman 

Sawah 

Sawah Tadah Hujan 

Tegalan/Ladang 

0,43 

0,070  

0,200 

0,225 

0,225 

0,500 

  (Sumber : Analisis, 2020) 

 Berdasarkan data pada Tabel 8, selanjutanya nilai CP dimasukkan ke 

dalam data atribut pada Peta Faktor Tanaman dan Pengelolaan Lahan (CP). 

 

Gambar 5. Peta Peta Faktor Tanaman dan Pengelolaan Lahan (CP) 
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E. Peta Tingkat Bahaya Erosi Kecamatan Pagentan 

 Berdasarkan  analisis spasial  dari peta erosivitas (R), peta erodibilitas 

(K), peta lereng(LS) dan peta tindakan konservasi dan pengelolaan tanaman (CP) 

maka didapat peta bahaya erosi di Kecamatan Pagentan. Peta tingkat bahaya erosi 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6.Peta Tingkat Bahaya Erosi Kecamatan Pagentan 

 

Dari Gambar 6. Dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pagentan terdapat 3 

kriteria tingkat bahaya erosi. Kriteria tersebut adalah Sangat Ringan (0-15 Ton/ 

Ha/ Tahun), Kriteria Ringan (16-60 Ton/ Ha/ Tahun) serta Kriteria Sedang (61-

180 Ton/ Ha/ Tahun). Beberapa Desa di Kecamatan Pagentan mempunyai wilayah 

yang rawan terhadap erosi diantaranya adalah Desa Kali Tlaga, Desa Gumingsir, 

Desa Majasari, Desa Babadan, Desa Gumingsir dan Desa Sokaraja.  
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

 

Pemanfaatan teknologi SIG adalah untuk menyiapkan data spasial, 

melakukan evaluasi awal sebagai masukan lokasi survei lapangan, dan melakukan 

evaluasi akhir untuk menentukan wilayah rawan longsor. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi erosi dan digunakan dalam penelitian ini adalah : curah hujan, 

kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Peta curah hujan 

didapatkan dari titik stasiun curah hujan yang berada di sekitar wilayah 

Kecamatan Pagentan. Stasiun curah hujan tersebut adalah stasiun curah hujan 

karangkobar, stasiun curah hujan limbangan, stasiun curah hujan penusupan dan 

stasiun curah hujan pagentan. Peta kemiringan Kecamatan Pagentan diperoleh 

dari analisa Digital Elevation Model (DEM) yang bersumber dari peta kontur. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Pagentan terdiri dari Kebun Campuran, Tegalan, 

Perkebunan, Permukiman dan Sawah. Jenis Tanah di wilayah studi terdiri dari 4 

jenis tanah yang dikelompokkan menurut klasifikasi USDA. Jenis tanah tersebut 

adalah ultisol, inseptisol, histosol dan oxisol. Sistem Informasi Geografis terbukti 

dapat digunakan dalam perhiutngan analisa spasial sehingga didapat Peta Tingkat 

Bahaya Erosi di Kacematan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 
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