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ABSTRACT 

The objectives of the research are: (1) to know ability and accuracy of Landsat TM digital image analysis and GIS in 
presenting the erosion estimation variables, and (2) to estimate and to compare the erosion assessment result with direct 
measurement method of erosion variables in the field, in previous research at the same watershed. 

Calculation of erosion rate used Universal Soil Loss Equation (ULSE). Erosion components of the USLE formula was 
analyzed in digital form using ILWIS (Integrated Land and Watershed Information System) software version 1.4 that was able 
be used to digital irr.age processing and G1S based analysis. Rainfall erosivity index (R) was obtained through computation of 
the R-value at each rainfall station in the study area and its surrounding, and gridding process. Soil erodibility (K) was 
calculated from soil properties at each soil map unit and then it was linked with the graphic data. Length and slope factor (LS) 
was derived from topographic map by way of digitizing, rasterization, and interpolation of contour lines and elevation points. 
Plant and land management factor (CP) were based on landuse map that was gotten from multispectral classifIcation of 
Landsat TM image. Erosion rate in tonlha/year was obtained from calculation of the fourth erosion component maps. Accuracy 
test was applied for landuse, slope, and soil maps by means of compare analysis result with actually condition in the field. 
Comparisons of soil erosion estimation resulted from the method and measurement in the field was done with statistic test (t
test). 

The result shows that 60.15% of erosion rate in study area is classified as very slight to slight (less than 29.3 
ton/ha/year), 14.58 % is included rather heavy to very heavy (more than 47 tonlhalyear), and 25.27% is grouped as moderate 
erosion level (29.4 - 46.9 tonlha/year). The accuracy level of landuse, slope, and soil maps are 83.56%, 87.67%, and 86.30% 
respectively. It means thatthe accuracies are higher than the minimum limit of accuracy level acceptable. Comparison of soil 
erosion prediction result with early research through statistic test showed that t-calculation value is 1.02 less than t-table 5% 
value (1.98). Thus, integration of digital image analysis and GIS could be used to predict rate of erosion with acceptable 
capability and accuracy. 
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PENDAllULUAN 

Erosi merupakan :;alah satu proses yang dapat menurunkan produksivitas tanah, mengurangi kemampuan tanah untuk 
menyerap dan menahan ?ir, serta dapat menyebabkan pelumpuran dan pendangkalan wacluk, saluran irigasi, dan badan ai'r 
lainnya (Stewart et al., 1975; Arsyad, 1989). Oleh karenaitu, besarnya erosi dan distribusinya penting diketahui untuk 
memudahkan penentuan prioritas rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana 
semakin ti nggi tingkat erosi yang terjadi, maka semakin besar prioritas penanganannya (Hartono, 1996). 

Menurut Utomo (1994) pengukuran besarnya erosi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pengamatan 
pelUbahan permukaan tanah, pengukuran langsung dengan percobaan, penggunaan peta topografi, ataupun pendekatan melalui 
faktor-faktor yang berpenr;aruh terhadap erosi. Pengukuran erosi secara langsung di lapangan pada DAS yang besar banyak 
mengalami kenelala diantaranya elibutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, beberapa daerah sulit dijangkau secara terestrial, dan 
pengukurannya selalu tergantung dari iklim. Oleh karen a itu, diperlukan metode precliksi erosi yang menguntungkan dari segi 
teknis dan ekonomis dengan tingkat ketelitian yang memadai. Salah satu diantaranya adalah prediksi erosi melalui pendekatan 
faktor-faktor penyebab erosi dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. 

Penutup dan penggl.1naan lahan merupakan salah satu variabel erosi yang paling cepat mengalami perubahan akibat 
adanya interaksi antwa manusia dengan lingkungannya. Untuk itu, diperlukan citra penginderaan jauh yang memiliki ' 
kemampuan tinggi untuk merekan ulang daerah yang sama agar informasi yang terekam pada citra sesuai dengan kondisi 
sebenarnya di lapangan. Menurut Sabin (1987), Landsat TM merupakan salah satu citra satelit yang mempunyai resolusi 
temporal yang tinggi, dis3mping resolusi spasialnya baik. Lillesand dan Kiefer (1994) menyatakan bahwa Landsat TM mampu 
melakukan perekaman ulang daerah yang sarna dalam j angka waktu 16 han dengan resolusi spasial 30 In. 

Nilai digital citra Landsat TM mencerminkan pantulan objek eli permukaan bumi sehingga informasi yang terkandung 
didalamnya lebih banyak menggambarkan penutup/penggunaan lahan. Skala yang kecil dan interpretasi secara monoskopis 
pada citra Landsat menyulitkan dalam ekstraksi informasi variabel erosi yang lain seperti jenis tanah dan keminngan lereng. 
Mengingat jenis tanah daD kemiringan lereng merupakan variabel erosi yang tingkat perubahannya lambat, maka informasi 
tersebut dapat diperoleh IT'elalui peta yang sudah ada. Dengan demikian, anal isis citra Landsat TM perIu diintegrasikan dengan 
Sistem lnformasi Geografl (SIG) untuk mendapatkan hasil prediksi erosi yang optimal. 
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Ketepatan hasil p;-cdiksi erosi sangat ditentukan oleh akurasi pendugaan variabel erosi yang disadap dari citra 
penginclcraan jauh dan sumber peta lain melalui pengolnhan citra digital dan analisis berbasis SIG. Oleh brena itu, perlu 
dilakukan uji ketelitian variabel erosi dengan cara mencocokkan data basil analisis dengan data yang sebenarnya di lapangan. 
Di samping jtu, hasil prediksi erosi yang diperoleh melalui analisis digital perlu clibanclingkan dengan penelitian pendugaan 
erosi secara teristrial pada d"erah yang sama untuk mengetahui tingkat ketelitian dan perbedaan hasil yang didapatkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan membandingkan besarnya erosi yang diperoleh dalam penelitian ini 
dcngan metode pengukurall langsung variabel erosi di lapangan pada penelitian sebelumnya di DAS yang sama. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung bagian hilir Kabupaten Badung Propinsi Bali. Prediksi 
besarnya ero;;i menggunakan pendekatan Universal Soil Loss Eq1lation (USLE) yang dikemukakan oleh Wischemeir dan 
Smith (1978). Variabel erosi yang dipcrlukan dalam persamaan tersebut adalah indeks erosivitas huj an (R), erodibilitas tanah 
(K), faktor panjang dan kemiringan lereng (LS), dan faktor tanaman dan penge\olaan lahan (CP). Semua data komponen erosi 
dan besarnya erosi diolah secara digital dengan menggunakan perangkat lunak ILWIS (Integrated Land and Watershed 
In/ormation System) versi 1.4 berbasis raster yang mampu melakukan pengolahan citra digital dan analisis berbasis SIG. 

Indeks Erosivitas Hujan (R) dihitung dengan persamaan BoIs (1978) pada setiap stasiun hujan di daerah penelitian dan 
sekitarnya dengan menggunakan data bujan selama 10 tahun (1988 - 1997). Jumlah stasiun hujan yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah 8 stasiun, yaitu stasiun Ngurah Rai, Sumerta, Kapal, Gianyar, Abiansemal, Buruan, Baturiti , dan Pelaga. 
Selanjutnya, dilaknkan proses griddil1g dengan l11etodc Moving Average untuk mcnentukan ni lai R pada setiap titik di daerah 
penelitian. Hasil akhir d<:ri proses ini adalab peta digital yang nilai piksclnya menggambarkan nilai erosivitas hujan. 

Nilai erodibilitas [anah (K) dihitung pada setiap Satuan Peta Tanah (SPT) dan peta tanah semi detil skala 1 : 50.000 
dengan persamaan Wischemeir dan Smith (1978). Sifat-sifat tanah yang dianalisis untuk perhitungan nilai K adalah tekstur, 
struktur, ballan organik, dan permeabilitas tanah. Nilai K yang telah dihitung pada 13 SPT yang ada di daerah penel itian , 
kemudian didigitasi dan dikonversi ke format raster untuk menghasilkan peta erodibilitas tanah digital 

Faktor panjang dan kemirinngan lereng (LS) dihasilkan dari tabel konversi peta kemiringan lereng ke nilai LS yang 
dibuat oleh Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (1986), sedangkan peta kemiringan lereng di peroleh dari hasil digitasi, 
konversi, dan interpolasi garis kontur dan titik ketinggian peta topografi skala 1 : 50.000. 

Nilai fakor tanama.n dan pengelolaan lahan (CP) didasarkan atas peta penggunaan lallan yang diperoleh dari klasifikasi 
multispektral citra Landsat TM yang direkam pada tanggal 24 April 1994. Klasifikasi penggunaan lahan mengacu pada sistem 
klasiflkasi penutup dan penggunaan lahan yang disusun oleh Malingreau (1981), sedangkan penentuan nilai CP dari peta 
panggunaan lahan berpedoman pada tabel konversi nilai CP yang dikemukakan oleh Utomo (1994), Soelistyan (1986), dan 
Pusat Penelitian Tanah (~973 - 1983 da/am Arsyad, 1989). 

Kalkulasi besarnya erosi dalam ton/haJth dilakukan den~an mengalikan peta digital komponen erosi, yaitu R, K, LS, 
CP pada sctiap piksel yang bersesuaian dcngan luasan ± 900 m (30 m x 30 m). Erosi diklasifikasikan menurut tingkat erosi 
berdasarkan klasifikasi erosi menurut Greenland dan Lai (1 975 da/am Sudardjo, 1980). 

Untuk membandingkan hasil prediksi erosi pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada daerah yang sama, 
tetapi dengan metode herbeda, yaitu pengukuran faktor erosi secara langsung di lapangan oleh Adnyana dkk. (1993), 
dilakukan evaluasi hasil prediksi erosi. Evaluasi dilakukan dengan uji statistik (I-test) . 

BASIL DAN PEMBAflASAN 

I)eta Indeks Erosivitas ilujan 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan Bois (1978) didapatkan bahwa indeks erosivitas hujan tahunan 
daerah penelitian berkisar dari 1131,75 sampai 3468,96 ton/ha/cm hujan Nilai R tercndah didapatkan pada stasiun hujan 
Kapal, sedangkan yang tertinggi dijumpai pada stasiun Baturiti. Nilai R berbanding Jangsung dengan besarnya curah hujan 
rata-rata tahunan dan intensitas hujan yang dicerminkan c1ari curah hujan maksimum pad a stasiun tersebut. 

Hasil gridding. dengan metode n:0l'ing average menunjukkan bahwa sebagian besar (30,96%) indeks erosivitas hujan 
tahunan daerah penelltlan bcrada pada klsaran 1600-1800, dan hanya 2,55 % tergolong dalam julat 3000-3200. 

Peta Erodibilitas Tanah 

Hasil pengkaitlin nilai K yang dihitung pada setiap SPT dengan data grafis peta jenis tanah menunjukkan bahwa 
terd~pat e.m~at. kelas. e~~dibilitas tanah di daerah penelitian, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan agak tinggi berdasarkan 
klasl~l~asl 1111~1 erodlbllttas tanah menurut Dangler dan El-Swaify (1976). Kelas erodibilitas agak tinggi mendominasi daerah 
p~l~elltlan,'yaltu sebesar 52,05%, sedangkan erodibiltas tanah dengan kisaran 0,11 - 0,20 yang tergolong rendah luasannya 
Rflpg kectl (5,05%). 
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Peta Fal{tor Panjang d~n Kemiringan Lereng 

Peta lereng yang dihasilkan dari digitasi, konversi dan interpolasi garis kontur dan titik ketinggian menunjukkan 
bahwa 85,45% daerah yang ditcliti kemiringan lerengnya lebih keeil atau sama dengan 5% dengan nilai LS 0,25, dan 5,21% 
mempunyai kemiringan l~leng lebih besar dari 15% dengan nilai LS 12. 

Peta Fal,tor Tanaman dan Pengelolaan L:lh:m 

Be:dasarkan hasil pcngolahan eitra digital Landsat TM didapatkan bahwa terdapat 6 maeam penggunaan lahan di 
daerah penelitian, yaitu sawah irigasi, tegalan, keeun eampuran kerapatan tinggi, kebun eampuran kerapatan rendah - sedang, 
kebun kelapa, dan permukiman/pekarangan. Sawah menempati luasan tertinggi (47,65%), dan tegalan terkeeil (1,94%). 

Predil,si lJes:lrnY:l Ero~i 

Hasil prediksi besarnya erosi menunjukkan bahwa sebagian besar (60,15%) tingkat erosi di daerah penelitian tergolong 
sangat ringan sampai ringan (kurang dari 29,3 tonfhalth), 14,58% termasuk agak berat sampai sangat berat (lebih besar dari 47 
ton/halth), dan sisanya 25,27% dikasifikasikan sebagai erosi dengan tingkat sedang (29,4 - 46,9 ton/halth) (gambar 1 dan Tabel 
1). Erosi sangat ringan sampai ringa n umumnya terdapat pada daerah dengan kemiringan lereng kurang dari 8%, sedangkan 
crosi berat sampai sangat berat sebagi.an besar dijumpai pada kemiringan lereng lebih besar dari 25%. Disamping faktor 
lereng, penggunaan lah<'.n sawah irigas i yang mendominasi daerah penelitian juga memberikan andi l terhadap rendahnya 
tingkat erosi yang terjadi di daerah penelitian. Sawah irigasi dengan pematang sawah yang perman en dapat memperlambat dan 
mengatur keeepatan dan volume limpasan permukaan sehingga kemampuannya untuk mengikis dan mengangkut tanah 
menjadi keciL 

Tabell. Hasil Prediksi eresi 

.. 

Besamya Brusi TingkatErosi Jumlah Piksel Luas(ha) . i % 

- - - -
0- 14,4 Sangat ringan 42364 3862,74 I 47,86 

14,5 - 29,3 RingaTl 10878 991,85 I 12,29 

29,4 - 46,9 Sedang 22373 2039,96 I 25,27 

47,0 - 63,0 Agak berat 4775 435,38 i , 5,39 

63, I - 80,6 Berat 2061 187,92 I 2,33 
-

>80,6 : Sangat Berat 6068 553,28 I 6,86 

Total 88519 8071,14 I 100,00 

Sumber: Kalkulasi peta R, K, LS, dan CP 

Bila ditinjau dari tingkat erosi yang diperoleh, nampak bahwa penggunaan analisis digital citra Landsat TM yang 
diintegrasikan dengan SlG dalam prediksi erosi cendmng memberikan tingkan erosi yang lebih rendah dibandingkan dengan 
pengamatan variabel erosi secara langsung di lapangan (Tabel 2 dan Gambar 2) . Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk mencr.ri faktor koreksi antara dua metode prediksi erosi tersebut . 

Tabel2. Perbandingan Persentase Tingkat Erosi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sckarang 

I Persentase Tingkat Erosi 
---

Sangat ringan Ringan Sedang Agak berat Benit Sangat berat 

Penelitian terdahulu 

Penelitian sekar;n~ 
43,13 

47,86 

9,34 

12,29 

22,67 

25 ,27 
.. 

9,84 

5,39 

5,57 

2,33 

9,45 
..

6,86 

3.7. Evaillasi Hasil Prediksi Erosi 

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa hasil prediksi erosi pada penelitian ini menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (non significant) pada taraf uji t 5% dengan penelitian terdahulu melalui pel1gukuran fahor erosi secara Jangsung 
di lapangan. Ringkasan hasil uji t test group tersebut disajikan pada Tabel3 . 

Dari tabel tcrsebut dapat dilihat bahwa nilai I hilling adalah 1,02, lebih keeil dari f label 5%, yaitu 1,98 . lni berarti pada 
selang kepercayaan (confident level) 95% kedua metode prediksi erosi tersebut memberikan hasil yang sarna. Nilai, t 
signijikansi memberikan a'ngka yang lebih detail tentang tingkat signifikansi yang didapatkan, yaitu 0,31. Angka tersebut 
menunjukkan bRhwa kedua metode prediksi erosi yang diuji bam menunjukkan perbedaan pada taraf(cx) sarna dengan 31 %. 
Semakin besar nilai t-signijikanasi berarti semakin kecil perbedaan keduR populasi yang c\iuji. 
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Gambar 1, Peta Tingkat Erosi 
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Gambar 2. Grafik Perbandingan Persentase Tingkat Erosi 

Tabel 3. Basil uji Ilesl f;nmp 

NO Parameter Statistik i Penelitian Terdahulu 	
I Penelitian Sekarang 

I34 	 891 Jumlah sampel 
--- , I 	 -- 

2 3,24 	 2,89Nilai tengah 

I 
I 

3 Variansi 4,97 2,03 


4 
 Standar deviasi 1,43 1- 2,23 
" 

5 	 I Derajat bebas 121 

6 t-hituog 	 1,02
j

Habel (5%) 1,98 


8 


7 

t-signiftkansi 	 0,31 
I == 
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Dellgan til1gkat ketelitian komponen erosi lebih besar dari 80%, dan uji stati stik yang 11011 sigllificant pada level 5% 
dcngan hasil precliksi erosi sccara terestria] pada daerah yang sam3, berarti penggunaan analisis digital dan SIG dapat 
dimanfaatkan untuk prediksi besarnya erosi dengan tingkat ketelitian yang dapat diterima. Perekaman ulang (resolusi 
temporal) citra Landsat TM yang pendek dan rcsolusi spasial citra yang semakin membaik di masa mendatang sangat 
mendukllng dan membenkan harapan yang Jebih besar terhadap kemampllan citra Landsat yang diintegrasikan dengan STG 
dalam prediksi besarnya erosi. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kcsimpulan 

Kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitiall ini adalah : 

1. 	 Tingkat ketelitian vuriabel erosi penggunaan Jahan, kemiringan lereng, dan jenis tanah masing-masing diperoleh 83,56 
%,87,67%, dan 86,30% lebih besar dari batas minimum tingkat ketelitian yang dapat diterima 

2. 	 Sebagian besar (60.15%) tingkat erosi di daerah penelitian tergolong sangat ringan sampai ringan (kurang dari 29,3 
ton/halth), 14.58% termasuk agak berat sampai sangat berat (1ebih besar dari 47 ton/halth), dan sisanya 25,27% 
dikasifikasikan sebagai erosi dengan tingkat sedang (29,4 - 46,9 tOl1/ha/th) . Secara umum hasil prediksi erosi pada 
penelitian ini meml::erikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitian pengukuran variabel erosi secara 
Jangsung eli lapangan. 

3. 	 Hasil prediksi besarnya erosi menggllnakan anal isis digital citra Landsat TM dan sistem informasi geografi 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata tingkat signifikasi (ex) 5% dengan penelitian pendugaan erosi melalui 
pengamatan variabel erosi secara terestria!' Dengan demikian, penggunaan analisis citra digital dan sistem informasi 
geografi dapat dimanfaatkan untuk prediksi besarnya erosi dan mempunyai prospek yang semakin baik di masa yang 
akan datang. 
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