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I. MENGHITUNG CURAH HUJAN 

I. Pendahuluan 

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di permukaan tanah selama 

periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi air diatas permukaan horizontal 

apabila tidak terjadi kehilangan akibat proses penguapan, pengaliran dan 

peresapan. Diatas permukaan tanah yang benar-benar datar, air yang jatuh 

dianggap sama tinggi. Volume air hujan pada luas permukaan tertentu dengan 

mudah dapat dihitung apabila tingginya dapat diketahui. Dengan demikian maka 

langkah terpenting dalam pengukuran curah hujan ditujukan kearah pengukuran 

tinggi yang representatif dari air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu.  

Dibidang agroklimatologi dikumpulkan curah hujan harian atau setiap periode 

24 jam yang diukur setiap hari. Dari data harian dapat dihimpun data curah hujan 

mingguan, sepuluh harian, bulanan, tahunan dari hujanya. World Meteorology 

Organization (MWO) menganjurkan penggunaan satuan milimeter untuk curah 

hujan sampai ketelitian 0,2 mm.  

Dibidang hidrologi dan pengawetan tanah pengukuran curah hujan dilakukan 

lebih terperinci. Seringkali dilakukan pengukuran intensitas curah hujan untuk 

periode pendek yaitu kurang dari satu jam. Untuk pengukuran tersebut dibutuhkan 

tipe perekam hujan yang sangat peka dan teliti dalam mengikuti perubahan jangka 

pendek dari suatu peristiwa hujan. 

Alat pengukur curah hujan secara umum dinamakan penakar hujan. 

Berdasarkan mekanismenya penakar hujan dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu 

penakar hujan tipe kolektor (rain gage manual) dan penakar hujan berperekam 

data otomatis (recording rain gage). Penakar hujan tipe kolektor hanya dapat 

menunjukan tinggi curah hujan yang terkumpul selama satu periode tertentu tanpa 

dapat diketahui perkembangan yang terjadi selama peristiwa hujan tersebut. 

Sedangkan pada tipe penakar hujan yang termasuk golongan berperekam data 

dilengkapi dengan sistem perekam data otomatis dimana jumlah curah hujan 

maupun perkembangan peristiwa curah hujan yang terjadi selama satu periode 

dapat diketahui melalui grafik atau angka catatanya.  
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Menentukan Curah Hujan ditentukan dalam bentuk 

Kedalaman Hujan (mm), menggunakan rumus : 

(2) .................................      
A

V
d

              (1)  ................................dAV

!

"!

 

Keterangan: 

V = Volume (mm
3
) 

A = Luas Penampang Corong (mm
2
) 

d =  Tinggi (Kedalaman) (mm) 

   Gambar 1. Rain Gage Manual 

II. Tujuan 

1. Mahasiswa dapat melaksanakan pengukuran curah hujan dengan menggunakan 

alat pengukur curah hujan manual (rain gage manual) 

2. Mahasiswa dapat melaksanakan pengukuran jumlah hujan, intensitas hujan serta 

intensitas hujan 30 menit menggunakan data curah hujan yang terjadi selama satu 

periode.  

3. Mahasiswa dapat memahami hubungan curah hujan dengan erosi (energi kinetik) 

dalam kaitanya dengan tindakan pengawetan tanah. 

III. Alat dan Bahan 

1. Rain Gage Manual 

2. Grafik hujan 

3. Gelas Ukur 

4. Meteran 

5. Alat tulis dan kalkulator 
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IV. Prosedur Praktikum 

A. Menghitung kedalaman Curah Hujan 

1. Mengukur luas penampang corong (mm
2
) 

2. Mengukur volume menggunakan gelas ukur (mm
3
) 

3. Mengkonversi volume menjadi kedalaman : 

)(mm corong penampang luas

)(mm volume
   )(mm d

2

3
2 !  

B. Menghitung EI 30 dari Tabel Curah Hujan 

1. Amati grafik hujan dan catat kejadian hujan, jumlah hujan dan lama kejadian 

hujan. 

2. Hitung jumlah hujan pada setiap kejadian hujan, intensitas hujan, I30 (lihat grafik), 

Energi kinetik hujan dan EI30. 

3. Besarnya energi kinetik hujan (E) dinyatakan dalam ton-meter per hektar per cm 

hujan dihitung dengan persamaan : E = 210 + 89 log i 

4. Besarnya EI30 dihitung dengan cara  : 
100

i x kinetik) energi (total e 30    

5. Isilah tabel dibawah ini : 

Jumlah 

Curah 

Hujan 

(cm) 

Kejadian 

Hujan 

Jumlah 

kejadian 

hujan setiap 

kejadian, t 

(cm) 

Lama 

Kejadian 

(menit) 

I 

(cm/jam) 

I 30 

(cm/jam) 

E 

(ton-m/ha/cm) 

E × t 

(ton-m/ha) 

! E 

Total 

(ton-

m/ha) 

EI30 

(Etota

l * 

I30) 

A  -  B      

B  -  C      

C -  E      

E  -  F      

  F  -  G      

  G  -  H      

 

H  -  I    
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II. MENGUKUR KEMIRINGAN LAHAN DENGAN ALAT PENGUKUR 

SUDUT

I. Pendahuluan 

Kemiringan dan panjang lereng merupakan dua hal dari topografi yang 

mempengaruhi erosi. Pengaruh kemiringan dan panjang lereng terhadap erosi 

disebabkan karena kecepatan aliran permukaan, dimana semakin panjang dan 

curam suatu lereng maka kecepatan aliran permukaan akan semakin cepat. 

Dengan demikian gaya gesek air pada tanah dan kemampuan air untuk 

menghanyutkan tanah semakin besar.  

 Kemiringan suatu lahan adalah tingkat kecuraman lereng permukaan suatu 

lahan yang dapat dinyatakan dalam satuan persen atau derajat. Satuan persen 

adalah satuan yang umum digunakan untuk menyatakan kemiringan atau lereng 

lahan yang menunjukan perbandingan antara beda tinggi dengan jarak mendatar 

dari dua titik yang diukur tingkat kemiringanya, sedangkan satuan derajat 

menunjukan besarnya sudut yang dibentuk oleh garis permukaan lahan tersebut 

dengan garis mendatar. 

         

dt  = beda tinggi 

       dh  = jarak mendatar 

       gl   = garis lereng lahan 

       gm = garis mendatar 

        "   = sudut kemiringan lahan 

        "   = (dt/dh) 100 %........(1) 

        "   = Arc tg (dt/dh)........(2) 

                      Gambar 2. Kemiringan / lereng lahan 

Konversi satuan derajat kedalam satuan persen dapat menggunakan 

persamaan berikut : 

Satuan  %  = tg satuan derajat ×100% .......................... (3) 

Satuan derajat = arc tg satuan % / 100% ............................ (4) 

 

gl 

" 

2

1 

dh 

dt 

gm 
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Contoh : 

Lereng 45
0
   tg 45

0
 = 1, berarti persen kemiringan lahan = 100 % 

Lereng 15
0
   tg 45

0
 = 0,2679, berarti persen kemiringan lahan = 26,79 % 

Lereng 100 %   arc tg 1 = 45, berarti sudut kemiringan lahan = 45 
0
 

Lereng 15%   arc tg 0,15 = 8,53, berarti sudut kemiringan lahan = 8,53
0
 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kemiringan lahan 

adalah dengan menggunakan meteran, busur derajat, sunto level/klinometer,abney 

level, waterpass dan teodolit. Besarnya kemiringan suatu lahan dapat diketahui 

dengan beberapa cara yaitu dengan menggunakan alat yang sederhana maupun 

alat yang lebih modern. Beberapa alat pengukur kemiringan dilapangan 

diantaranya adalah meteran, busur derajat, suunto level/klinometer,abney level, 

haga meter, waterpass dan teodolit.

Tabel 1. Klasifikasi Kemiringan Lereng dan Kategori Bentuk Reliefnya : 

Kemiringan lahan 

(%) 

Kelas kemiringan lahan Relief 

0 - 3 Datar Datar 

3 – 8 Agak miring Landai 

8 – 15 Miring Berombak 

15 – 25 Agak terjal Bergelombang 

25 – 40 Terjal Berbukit 

> 40 Curam Bergunung 

 

II. Tujuan

Mahasiswa dapat melakukan pengukuran kemiringan lahan dengan benar 

menggunakan alat pengukur sudut  dalam satuan persen atau derajat. 

III. Alat dan Bahan 

1. Patok 

2. Tali 

3. Meteran 
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4. Rambu ukur 

5. Alat ukur sudut (Sunto Level, Abney Level, Hagameter)  

6. Alat ukur teodolit dan waterpass 

IV. Prosedur Praktikum 

1. Menentukan lokasi lahan yang akan diukur kemiringan lerengnya 

2. Pasang patok pada lahan sesuai dengan bentuk kemiringan lereng lahan 

atau jarak antar patok tetap (mis : per 10 meter) 

3. Memasang alat ukur teodolit dan waterpass diatas kaki tiga  

4. Mendirikan alat ukur teodolit :  

- Alat yang sudah dipasang diatas kaki tiga tersebut didirikan tepat diatas 

titik ukur  

- Mengatur sumbu satu (Sb I) dalam keadaan tegak dan sumbu dua (Sb2) 

dalam keadaan mendatar dengan cara mengatur kedua nivo tabung  yang 

ada pada Bausol dibagian atas alat, gelembungnya ada ditengah yang 

diatur dengan ketiga skrup mendatar 

5. Ukur tiap segmen dengan alat ukur sudut dan alat ukur Teodolit 

6. Catat dan hitung jarak datar dan jarak miringnya 

7. Gambarkan profil kemiringan lahan serta tentukan kelas kemiringan lahan 

rata-rata dan reliefnya. 
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III. MENGUKUR KETINGGIAN TEMPAT DENGAN MENGGUNAKAN 

KAKI A DAN SLANG PLASTIK 

I. Pendahuluan 

Untuk merancang maupun mengaplikasikan teknik konservasi yang akan 

diterapkan pada suatu lahan, umumnya diperlukan pembuatan garis kontur lahan, 

yaitu garis atau lintasan yang menunjukan ketinggian yang sama. Garis atau 

lintasan tersebut selanjutnya digunakan sebagai batas bidang olah. Pembuatan 

kontur lahan umumnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1. Pematokan 

Pematokan adalah pemberian ciri pada titik-titik tertentu yang mempunyai 

ketinggian yang sama. Ketelitian garis kontur yang akan dibuat tergantung 

kepada ketelitian dalam penentuan posisi dan kerapatan patok, dimana 

garis kontur tersebut dapat memberikan gambaran mengenai relief lahan 

yang akan diolah.  

2. Releaning/Perbaikan garis kontur 

Patok yang telah dipasang pada kegiatan pematokan seringkali perlu 

dilakukan perbaikan atau penyesuaian agar garis kontur yang terbentuk 

dapat menggambarkan kondisi lahan yang sebenarnya. 

3. Pembuatan garis kontur lahan 

Garis kontur lahan dinyatakan dalam bentuk guludan-guludan yang 

membentuk ketinggian yang sama. Garis kontur lahan ini kemudian 

dipergunakan untuk membentuk bidang olah, alternatif pengolahan serta 

teknik penterasan yang akan dilakukan. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menetapkan titik-titik dengan 

ketinggian yang sama adalah dengan menggunakan kaki A dan slang plastik. Kaki 

A adalah alat seperti jangka atau kaki membentuk huruf A dengan lebar kurang 

lebih 1 meter dan dilengkapi dengan unting-unting. Titik-titik dengan ketinggian 

yang sama ditandai dengan posisi unting-unting yang tepat berada ditengah 

diantara kedua kaki A.    
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Gambar 1. Kaki A 

Slang plastik yang berisi air dan dilengkapi dengan dua mistar ukur dapat 

digunakan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik atau titik-titik dengan 

ketinggian yang sama dengan prinsip bidang datar atau waterpass. Ketinggian air 

pada slang plastik akan menunjukan beda tinggi antara dua titik pengukuran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penentuan tinggi yang sama menggunakan slang plastik 

II. Tujuan

1. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran ketinggian tempat dengan 

menggunakan alat sederhana berupa kaki A dan slang plastik. 

2. Mahasiswa mengetahui dan memahami cara pembuatan garis kontur pada 

suatu lahan sebagai salah satu penerapan teknik konservasi.  

III. Alat dan Bahan 

1. Kaki A 

2. Slang plastik 

3. Tali dan Unting-unting 

4. Meteran 

0,7 m 

1,2 m 

1,2 m 

0,8 

Slang berisi air 
Tongkat/mistar  ukur t 
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IV. Prosedur praktikum 

1. Pasang patok pada tempat yang sudah ditentukan sebagai titik awal 

pengukuran  

2. Tarik garis lurus menggunakan tali sebagai batas lahan 

3. Letakan kaki kiri kaki A tepat pada pangkal patok. Geserkan kaki kanan 

kaki A agar unting-unting tepat berada ditengah antara kedua kaki A. 

Dalam keadaan tersebut berarti kedua kaki A berada pada titik dengan 

ketinggian yang sama. 

4. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai batas kebun atau lahan sehingga 

diperoleh suatu barisan patok yang merupakan garis kontur. 

5. Letakan salah satu ujung slang plastik pada mistar ukur dititik awal 

pengukuran dan letakan ujung slang plastik yang lain pada mistar ukur 

dititik kedua pengukuran. Geserkan mistar ukur pada titik kedua 

pengukuran sehingga diperoleh tinggi air yang sama dengan mistar ukur 

pada titik pertama pengukuran. Dalam keadaan ini berarti kedua titik 

tersebut berada pada ketinggian yang sama. 

6. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai batas kebun atau lahan sehingga 

diperoleh suatu barisan patok yang merupakan garis kontur. 

7. Ulangi langkah-langkah tersebut diatas sebanyak tiga kali sehingga 

diperoleh tiga barisan patok yang merupakan tiga garis kontur. 

8. Gambarkan garis-garis kontur sebagai dasar pembuatan teras pada lahan 

yang saudara amati. 
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IV. MENGUKUR KETINGGIAN TEMPAT DENGAN MENGGUNAKAN 

ALAT UKUR WATERPASS 

I. Pendahuluan 

Untuk merancang maupun mengaplikasikan teknik konservasi yang akan 

diterapkan pada suatu lahan, umumnya diperlukan pembuatan garis kontur lahan, 

yaitu garis atau lintasan yang menunjukan ketinggian yang sama dimana garis 

atau lintasan tersebut selanjutnya digunakan sebagai batas bidang olah. Untuk 

menentukan beda tinggi antara dua titik atau titik-titik dengan ketinggian yang 

sama dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip bidang datar menggunakan 

alat ukur waterpass.  

Beda tinggi antara dua titik adalah jarak vertikal antara dua titik atau jarak 

antara bidang datar/nivo yang melalui kedua titik tersebut. Apabila jaraknya dekat 

dan beda tingginya terbatas, beda tinggi antara dua titik ini dapat ditunjukan 

dengan perbedaan bacaan alat ukur waterpass terhadap rambu ukur yang dipasang 

di kedua titik yang bersangkutan atau antara tinggi alat yang dipasang disalah satu 

titik dengan bacaan rambu ukur yang dipasang dititik lainya. Pembacaan rambu 

ukur baru dapat dilakukan apabila sudah memenuhi dua syarat, yaitu : 

1. Garis bidik sejajar garis nivo yang ditujukan oleh nivo tabung atau nivo 

U dalam posisi yang semestinya 

2. Sumbu vertikal sudah dalam keadaan tegak yang ditunjukan oleh nivo 

kotak tepat berada ditengah  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Alat diantara dua titik (#h = bb – bm)  b) Alat diantara dua titik (#h = tinggi alat – bm) 
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  Penentuan jarak antara dua titik menggunakan alat ukur waterpass merupakan 

pengukuran sifat ukur mendatar, sehingga akan diperoleh jarak mendatar yang 

besarnya dapat dihitung dari hasil pembacaan benang dengan persamaan berikut :  

J = c ( BA – BB )  ..........................................................(1) 

 Dimana :   J =  Jarak mendatar, dalam m 

  BA =  Bacaan benang atas, dalam cm 

  BB =  Bacaan benang bawah, dalam cm 

  C =  Konstanta alat = 100 

II. Tujuan

1. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran ketinggian tempat dengan 

menggunakan alat ukur Waterpass. 

2. Mahasiswa mengetahui dan memahami cara pembuatan garis kontur pada 

suatu lahan sebagai salah satu penerapan teknik konservasi.  

III. Alat dan Bahan 

1. Alat ukur waterpass 

2. Alat ukur teodolit 

3. Rambu ukur 

IV. Prosedur

1. Pasang patok pada tempat yang sudah ditentukan sebagai titik awal 

pengukuran . 

2. Dirikan alat diatas titik pengukuran, kemudian atur sampai siap dibidikkan 

c) Alat diantara dua titik (#h = bb – bm)  



Penuntun Praktikum Teknik Pengawetan Tanah & Air, Jurusan Teknik & Manajemen Industri Pertanian Unpad 

13 

 

3. Lakukan pengecekan nivo atau bila menggunakan teodolit sudut vertikal = 90
o
 

atau 100 grid 

4. Lakukan satu kali bidikan kebelakang dan beberapa kali bidikan muka 

5. Pada pembacaan rambu ukur, pembacaan BT pada bidikan kemuka harus 

selalu sama dengan bacaan BT pada bidikan kebelakang atau sama dengan 

tinggi alat, bila alat diletakkan diatas titik awal /patokan 

6. Pembacaan BT pada bidikan muka yang selalu sama dengan bacaan BT 

kebelakang menunjukkan titik-titik dengan ketinggian yang sama 

7. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai batas kebun atau lahan sehingga 

diperoleh suatu barisan patok yang merupakan garis kontur. 

8. Ulangi langkah-langkah tersebut diatas sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 

tiga barisan patok yang merupakan tiga garis kontur. 

9. Gambarkan garis-garis kontur sebagai dasar pembuatan teras pada lahan yang 

saudara amati. 
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V. PEMBAGIAN JENIS TERAS DAN PERHITUNGAN JUMLAH TERAS 

I. Pendahuluan 

Pengelolaan lahan miring dengan menerapkan kaidah pengawetan tanah pada 

dasarnya bertujuan sebagai berikut : 

- Memperbaiki dan menjaga tanah agar tahan terhadap pukulan butiran 

hujan dan kekuatan penghanyutan aliran air 

- Menutup permukaan tanah agar terlindung dari daya perusak/pukulan air 

- Memperbesar daya resapan tanah dan mengatur aliran permukaan agar 

tidak merusak tanah 

Pembuatan teras atau penterasan adalah salah satu tindakan konservasi tanah 

secara mekanik untuk menghindari dan memperbaiki kerusakan lahan akibat erosi 

air. Teras dapat diartikan sebagai lahan datar dengan lebar tertentu, memanjang 

dan mengikuti atau hampir mengikuti garis kontur. Berdasarkan bentuk dan 

susunanya teras dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu : teras bangku (bench

terrace) dan teras berdasar lebar (broadbase terrace). Teras bangku biasanya 

dapat dibedakan menjadi 4 teras, yaitu : teras bangku datar (level bench terrace), 

teras bangku berlereng (sloping bench terrace), teras tangga (step terrace) dan 

teras irigasi (irigation terrace). Sedangkan teras berdasar lebar biasanya dapat 

dibedakan menjadi dua teras, yaitu : teras datar (level terrace) dan teras berlereng 

(graded terace). 

Teras bangku adalah satu seri jalur-jalur lahan datar atau hampir datar 

sepanjang garis kontur atau memotong lereng dengan interval tertentu yang 

memadai, dimana masing-masing jalur ditopang oleh bidang tampingan yang 

curam. Fungsi dan kegunaan dari teras bangku adalah merubah lahan miring 

menjadi bagian-bagian yang relatif datar sehingga dapat mengintersepsi aliran 

permukaan dan mengontrol erosi. Teras bangku cocok untuk lahan pertanian di 

daerah miring  dengan kedalaman tanah yang memadai dengan batas maksimal 

kemiringan adalah 30#.  

Teras berdasar lebar merupakan teras yang memiliki saluran berdasar lebar 

yang memotong lereng atau searah garis kontur yang berfungsi untuk menampung 

dan mengalirkan aliran run off ke saluran pembuangan tanpa menimbulkan erosi 
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serta untuk memperbesar air yang terinfiltrasi. Pembuatan teras berdasar lebar 

umumnya dilakukan pada tempat-tempat dengan kemiringan sekitar 2-8 %  

Tabel 1. Lebar bidang olah (bangku) pada teras bangku pada berbagai tingkat 

kemiringan dan kedalaman efektif tanah 

Kedalaman efektif tanah (cm) Kemiringan 

(%) 25 50 75 100 125 150 

20 % 2,91 5,63 8,44 11,25 14,06 16,88 

30 % 1,77 3,54 5,31 7,07 8,85 10,63 

40 % 1,25 2,50 3,25 5,00 6,25 7,50 

50 % 0,94 1,88 2,81 3,75 4,69 6,63 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spesifikasi teras dalam pembuatan teras bangku harus mempertimbangkan 

kemiringan dan kedalaman tanah. Pengukuran kemiringan lahan dan rata-rata 

kedalaman tanah dipertimbangkan secara bersama-sama untuk menentukan lebar 

bidang olah (lebar bangku). Lebar bangku, tergantung pada kemiringan lereng 

lahan semula, kedalaman tanah, jenis tanaman, jarak tanam dan mesin pertanian 

yang  akan digunakan. Jarak vertikal  atau vertikal interval antara bangku adalah 

spesifikasi teknis kedua setelah lebar saluran yang harus ditentukan dalam 

perencanaan teras, karena selain berpengaruh terhadap ketinggian bidang 

Vertikal Interval (V1) 
1

U

Bidang tampingan atas 

Timbunan 

Digali 

Lebar Bangku, Wb

Gambar 1. Teras Bangku Tipe Datar 

Bidang tampingan bawah 

Permukaan lahan semula 

Lebar Teras, Wt

Lebar bidang tampingan  

Lebar Teras, Wt
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tampingan, tetapi juga merupakan dasar penentuan  potongan melintang dan 

perhitungan volume tanah serta sebagai arahan pada pematokan. Jarak vertikal 

dapat dihitung berdasarkan lebar bangku, kemiringan lahan semula dan 

kemiringan  bidang tampingan yang diformulasikan dalam rumus berikut :   

100

SWt x 

S )
u

(100
u

S x Wb

u) x (S -100

S x Wb
  VI !

$
!!  ..............................................(2) 

Dimana : 

VI = Jarak vertikal (m)      Wb = lebar bangkku (m)     

S = Kemiringan lahan semula (%)     Wt  =  lebar teras (m)  

u = rasio kemiringan tampingan (vertikal : horizontal = 1 : u ) 

II. Tujuan

Mengetahui cara menghitung jumlah teras yang harus dibuat pada suatu lahan 

serta dapat membuat bermacam-macam teras. 

III. Alat dan Bahan 

1. Alat tulis

2. Mistar / penggaris

3. Data suatu lahan

IV. Prosedur Praktikum 

1. Gambarkan jenis-jenis teras berkut : teras bangku datar, teras bangku 

berlereng, teras tangga, teras irigasi, teras datar dan teras berlereng

2. Jelaskan fungsi masing-masing teras

V. Tugas Praktikum 

1. Tentukan jumlah teras yang dapat dibuat pada suatu lahan apabila diketahui 

data sebagai berikut : panjang lereng 200 m, kemiringan (slope) 20 % serta 

erodibiltas 0,65.

Untuk daerah yang mudah tererosi gunakan V1 = 8S + 60 cm
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Untuk daerah yang tidak mudah tererosi gunakan V1 = 10 S + 60 cm

2. Diketahui lebar bangku dari sebuah teras bangku datar yang akan dibuat 

adalah 3 meter, panjang lereng 150 meter, kemiringan (slope) 30 % dan rasio 

kemiringan tampingan (vertikal : horizontal  = 1 : 0,75), Tentukanlah : 

 a. Jarak Vertikal 

 b. Lebar teras dan lebar bidang tampingan 

 c. Jumlah teras yang dapat dibuat 
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VI. MENGHITUNG INDEKS EROSIVITAS HUJAN (R) DENGAN RUMUS

BOLLS 

I. Pendahuluan 

Erosivitas hujan  adalah  besarnya tenaga kinetik hujan yang menyebabkan  

terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ketempat yang lebih rendah. 

Erosivitas hujan sebagian besar terjadi karena pengaruh jatuhan butir-butir hujan 

langsung diatas tanah dan sebagian lagi karena aliran air di atas permukaan tanah. 

Faktor erosivitas hujan merupakan hasil perkalian antara energi kinetik (E) dari 

satu kejadian hujan maksimum 30 menit (I30).  

Kehilangan tanah karena erosi percikan, erosi lembar dan erosi alur 

berhubungan erat dengan EI 30. Penggunaan intensitas hujan 30 menit maksimum 

menunjukan bahwa tidak seluruh hujan berpengaruh nyata terhadap jumlah tanah 

yang hilang. Pada metode USLE, prakiraan besarnya erosi adalah dalam kurun 

waktu tahunan sehingga angka rata-rata faktor R dihitung dari data curah hujan 

tahunan sebanyak mungkin dengan persamaan :  

R = %
n

i

EI/100X .................................................... (1) 

   R = Erosivitas hujan rata-rata tahunan 

   N = Jumlah kejadian hujan dalam kurun waktu satu tahun (musim hujan) 

   X = Jumlah tahun atau musim hujan yang digunakan 

  Cara menentukan besarnya indeks erosivitas hujan yang lain adalah dengan 

menggunakan rumus yang digunakan oleh lenvin (1989), dimana untuk 

menentukan faktor R didasarkan pada kajian erosivitas hujan dengan 

menggunakan data curah hujan dari beberapa tempat di Jawa  dengan persamaan 

matematis : 

   R  = 2,21 P
1,36

 ................................................. (2) 

   
Dimana : 

   R  = Indeks Erosivitas 

   P  = Curah hujan bulanan (cm)  
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Pengukuran curah hujan dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu 

menggunakan penakar hujan atau menggunakan automatik rain gauge yang 

menghasilkan grafik hujan pada kertas pias selama 24 jam. Oleh karena alat 

penakar hujan otomatis jarang terdapat di setiap tempat pengamatan hujan maka 

Bolls membuat perhitungan curah hujan (indeks erosivitas hujan) yang didasarkan 

pada data pengamatan curah hujan dari 47 stasiun cuaca, selama 38 tahun di Pulau 

Jawa. Untuk mencari indeks erosivitas hujan tersebut di atas, dapat menggunakan 

rumus Bolls (1978) sebagai berikut : 

 (Rm) EI30 = 6,119 RAINm
1,21

 × DAYm
-0,474

 ×  MAX P m
0,526

 ………..(3) 

Dimana: 

EI30   = Indeks Erosi Hujan Bulanan Kj/ha 

R m  = Erosivitas curah hujan bulan rata-rata 

RAIN m = Jumlah curah hujan bulanan (cm) 

DAYm  = Jumlah hari hujan bulanan rata-rata pada bulan tertentu 

MAXPm         = Jumlah hujan maximum selama 24 jam pada bulan       

tertentu (cm) 

II. Tugas

1. Tentukan Rm dan data curah hujan sebagai berikut: 

No Tanggal Jam Jumlah (mm) 

1 3 April 09.00-12.00 36 

2 15 April 14.00-22.00 50 

3 26 April 12.00-12.30 12 

 

2. Tentukan Indeks erosivitas hujan (R) bulanan dan tahunan dari data curah hujan 

harian di DAS Cikumutuk Malangbong 
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Data Curah Hujan Harian DAS Cikumutuk Kec Malangbong 1999 (mm) 

Tgl Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okto Nov Des 

1 0.3 3.8 0.1 31.3 17.9 0 0 0 0 0 6 0 

2 1.8 0 36.5 30.3 0 0 0 0 0 0 0 6.1 

3 28.2 0 32.8 5.2 0 0 0 0 0 0 8 0.6 

4 1.8 0.7 0 7.6 0 9.3 0.5 0 0 0 2.6 43 

5 49.3 0 0 23.5 21.5 0 31.2 0 0 0 33 0.2 

6 2 0 5.3 32.5 24.3 0 3.9 0 0 0 4.75 7 

7 0.7 2.7 9.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0.2 35.6 

8 12.5 0 3.4 26.3 0 0 0 0 0 0 3 15.2 

9 8 0.6 2.5 11.3 6.5 0 0 0 0 0 9.5 4 

10 4 0.1 8.2 0.3 0.3 6.4 0 0 0 0 10 4 

11 16 0 0 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

12 11.5 7 15.5 7.5 5.5 0 0 0 0 0 4.3 1.6 

13 10.2 1.7 30.5 8.3 32.8 1.1 0 0 0 0.2 18 2.8 

14 0.2 10 8 18.7 17.5 37.5 0 0 0 0.1 2 0 

15 13.2 3.7 38 0.2 0.4 2.3 0 0 0 30.6 35 0 

16 50.6 8.9 0.9 50.5 2.4 0 0 0.3 0 0.2 15.4 5.4 

17 13.3 56.2 0.4 1.25 0 0 2 0 0 41 12.2 0.4 

18 20.5 4.4 0 0.2 0 0 0 0 0 0 6.25 0 

19 0.7 13.5 0 0.1 0 0 0 0 0 8 33.5 0.5 

20 1.05 9.6 21.9 0.6 0.4 0 0 0 0 2 25.5 48.6 

21 1.55 15.8 0 0 5.1 0 0 0 0 7.5 43 30.4 

22 1.35 24.3 0.3 0 0 8.5 0 0 0 0 0 8.2 

23 2.8 0.7 0.3 0 0 2.5 0 0 0 0 33.5 76 

24 9.4 30.3 20.6 1.2 0 0 0 0 0 11.4 0.1 27 

25 5.7 0.1 56.4 0 0 0 0 2.5 0 45 10.25 0.2 

26 0 26 17.2 1.6 0 0 0 0 0 0.1 26 19.4 

27 36.1 16.5 3.2 0 0 0.2 0 0 17.5 9.7 76.3 0 

28 5 2.7 56.2 0 5 0 0 0 0 7.15 0.1 4 

29 45.3  0.1 0 0 2.8 0 0 0 19 22 4 

30 24.5  38.2 21.5 15.5 0 0 0 0 0 0 2.4 

31 14.6  6.1  0  0 0 0 8   

Total             

Rm             

R             

Sumber : Stasiun Iklim Cikurnutuk, 1999 
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VII. MENGHITUNG FAKTOR ERODIBILITAS TANAH 

I. Pendahuluan 

Erodibilitas adalah kepekaan tanah terhadap erosi (daya penghancuran dan 

penghanyutan oleh air hujan). Besarnya nilai erodibilitas sangat ditentukan oleh 

karakteristik tanah seperti tekstur tanah, stabilitas agregat tanah, kapasitas 

infiltrasi dan kandungan bahan organik serta kimia tanah. Nilai erodibilitas tanah 

berkisar antara 0-1, dimana semakin besar nilai erodibilitas maka tanah akan 

semakin peka atau mudah tererosi, demikian pula sebaliknya.  

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk membuat model hubungan fungsional 

yang sederhana antara besarnya erodibilitas tanah dengan karakteristik tanah yang 

bersangkutan. Wischeimer et all (1971), mengembangkan persamaan matematis 

yang menghubungkan karakteristik tanah dengan tingkat erodibiltas tanah sebagai 

berikut : 

& '
(
)
*

+
,
- ..$"!

100

3)-(P 2,5
  2) - (S 3,25  M OM  1210  2,71 K 1,144-  ……….(1) 

Dimana:  

K  =  erodibilitas tanah 

OM  =  Persentase (%) bahan organik 

S  =  Kode klarifikasi struktur tanah (granular, platy, massive dll) 

P  =  Permeabilitas Tanah 

M  =  Persentase pengukuran partikel  

  =  (% debu + pasir sangat halus) × (100- % liat)  

Perkiraan besarnya nilai erodibilitas dapat pula diketahui berdasarkan data 

persentase debu dan pasir sangat halus, pasir, bahan organik dan struktur serta 

permeabilitas tanah. Dengan cara memasukkan data yang diperoleh tersebut 

kedalam tabel nomograf tersebut, maka akan didapatkan nilai faktor erodibiltas 

tanahnya (K).  
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II. Maksud dan Tujuan 

Mengetahui cara menghitung erodibilitas tanah dengan menggunkan Nomograf 

Wischmeier dan persamaan matematis yang mengambarkan hubungan 

karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanahnya. 

III. Alat dan Bahan 

1. Nomograf Wischmeier 

2. Mistar/penggaris 

3. Alat tulis 

4. Kalkulator 

IV. Prosedur Kerja 

1. Plotkan data hasil labolatorium ke kurva sebelah kiri pada Nomograf. 

2. Baca Nomograf dari sisi kiri (skala vertikal) sesuai dengan informasi persen 

debu dan pasir sangat halus diketahui 

3. Ikuti secara horizontal sampai ke kurva persentase pasir yang sesuai, 

kemudian interpolasikan pada angka persentase yang paling dekat. 

4. Ikuti secara vertikal sampai mendapatkan angka kandungan bahan organik 

yang sesuai. 

5. Tarik garis berdasarkan titil-titik yang diperoleh sehingga didapatkan persen 

debu pasir, persen pasir dan persen bahan organik. 

6. Lanjutkan penelusuran ke arah kanan cecara horizontal sampai ke kurva 

struktur yang sesuai 

7. Lanjutkan penelusuran secara vertikal; sampai ke kurva permeabilitas yang 

sesuai. 

8. Terakhir lanjutkan penelusuran secara horizontal kearah skala erodibilitas 

tanah yang terdapat di sisi kiri Nomograf untuk mendapatkan nilai faktor K. 
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V. Tugas

1. Tentukan besarnya faktor erodibilitas tanak (K) apabila diketahui persen debu 

25 %, pasir halus 10 %, pasir 40 %, bahan organik 1,0 % serta memiliki 

struktur fine granuler dan permeabilitas slow  menggunakan nomograf K. 

2. Berdasarkan data diatas, hitung faktor erobilitas tanah (K) dengan 

menggunakan persamaan matematis yang menghubungkan karakteristik tanah 

dengan tingkat erodibilitas tanahnya. 
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VIII. MENGHITUNG FAKTOR PANJANG LERENG (L) DAN FAKTOR  

KEMIRINGAN LERENG (S) 

I. Pendahuluan 

Faktor L

Panjang lereng diukur dari tempat mulai terjadinya aliran air permukaan 

(biasanya bagian atas guludan) ke saluran permukaan atau sampai suatu titik 

bagian hilir mulai terjadinya pengendapan. Percobaan menunjukkan bahwa erosi 

per satuan luas berbanding dengan pangkat panjang lereng. 

Faktor Topografi (L) sebanding dengan besarnya erosi dari suatu lereng 

terhadap besarnya erosi dari lereng dengan panjang 22 meter dan kecuraman 

lerengnya 9 %. Besarnya faktor L dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

L = (X/22)
m

.............................................................................................. (1)  

Dimana : X = panjang lereng (m) 

     m = konstanta, dimana m = 0.5 (untuk lereng yang curamnya > 5 %) 

 m = 0.4 (untuk lereng yang curamnya 3.5-4.5%) 

 m = 0.3 (untuk lereng yang curamnya 1-3%) 

  

 Faktor konstanta  m dapat juga dihitung dengan persamaan : 

//&0102''/./013.
!

)(sin  0.269  )((sin 

)(sin 
  m

44
4

....................................... (2) 

Pengamatan menunjukkan bahwa erosi yang terjadi pada panjang lereng > 400 m 

 

Faktor S

Faktor S dalam persamaan USLE dihitung dengan persamaan (bila kemiringan 

lereng < 20%) : 

S = 65.41 sin
2
 $ + 4.56 sin

2
 $ + 0.065, bila sudut lereng (derajat)  ......... (3) 
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6,613

s 0,043  s 0,3  0,43
  S

2..
! , bila lereng (persen)  ..................................... (4) 

 

 Selanjutnya Mc Cool et al (1987) menghitung faktor S didasarkan pada 

kecuraman lereng dengan panjang lereng < 4 meter, yaitu : 

S = 3.0 (sin $)
0.8

 + 0.56  ............................................................................ (6) 

Untuk panjang lereng > 4 meter dan sudut lereng < 9% : 

S = 10.8 sin $ + 0.03  ................................................................................ (7) 

Untuk panjang lereng > 4 meter dan sudut lereng > 9% : 

S = 16.8 sin $ – 0.50  ................................................................................. (8) 

Faktor LS

 Dalam praktek dilapangan faktor L dan S dihitung sekaligus sebagai faktor 

LS. Baik panjang lereng  (L) maupun curamnya (S) akan mempengaruhi 

banyaknya tanah yang hilang karena erosi. Faktor LS merupakan 

perbandingan/rasio antara besarnya erosi dari sebidang tanah dengan panjang 

lereng dan kecuraman tertentu terhadap besarnya erosi dari sebidang tanah dengan 

panjang lereng 22 m dan kecuraman 9% (petak baku). Tanah dalam petak baku 

tersebut adalah gundul, curamnya lereng 9%, panjang lereng 22 m tanpa usaha 

pencegahan erosi, mempunyai nilai LS = 1. Faktor LS dapat dihitung dengan 

persamaan berikut untuk lereng dengan kemiringan 3 -18% : 

LS = L
1/2 

(0,00138 S
2 
+ 0,00965 S + 0,0138).......................................  (9) 

Dimana:  x  = panjang lereng (meter) 

     S = kecuraman lereng (%) 

 

Selain itu dapat menggunakan rumus berikut : 

5 62,251,251,50m )(sin   )(sin  0,5  )cos ( ) 
22

L
 (  LS 777 .""! C ...............  (10) 
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Dimana :  m = 0,5 untuk lereng 5 % atau lebih 

   0,4 untuk lereng 3,5 – 4,9   % 

   0,3 untuk lereng 3,5  % 

                 C = 34,71;  " = sudut lereng; L = panjang lereng 

 

Faktor LS dapat pula ditentukan dengan menggunakan Nomograf. 

 

II. Tugas

1. Hitung L dan S, bila x = 100 m dan kecuramannya 10% 

    x = 200 m dan kecuramannya 4% 

    x = 300 m dan kecuramannya 3% 

    x = 400 m dan kecuramannya 0.5% 

    x = 500 m dan kecuramannya 25% 

    x = 600 m dan kecuramannya 40% 

2. Hitung LS dengan menggunakan Nomograf 

3. Hitung LS dengan menggunakan persamaan (9 dan atau 10) 
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Gambar 1. Nomograph untuk menentukan faktor topografi (LS) 
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IX.  MENGHITUNG FAKTOR C DAN P 

I. Pendahuluan 

Faktor  C 

Faktor C merupakan : 

8 Perbandingan antara besarnya erosi dari tanah yang bertanaman dengan 

pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami dan 

diolah bersih. 

8 Mengukur pengaruh bersama jenis tanaman dan pengelolaanya. 

Hasil penelitian nilai faktor C untuk berbagai tanaman dan pengelolaan tanaman 

dapat dilihat (tabel 7.9) 

 

Faktor  P

Faktor P merupakan : 

8 Perbandingan besarnya erosi dari tanah dengan suatu tindakan konservasi 

tertentu (penanaman dalam strip, pengelolaan tanah menurut kontur, guludan 

dan teras) terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah menurut arah lereng. 

8 Nilai P untuk tindakan konservasi khusus dapat dilihat pada (tabel 7.10) dan 

(7.11) 

Keadaan tanah terbuka tanpa tanaman dan tanpa tindakan konservasi didekati 

dengan persamaan : 

A = R K L S (C P, tidak ada dan bernilai 1) 

Erosi aktual A % T (toleransi erosi) 

 T = laju erosi (mm/tahun) atau (ton/ha/tahun) yang masih dapat dibiarkan atau 

ditoleransi agar terpelihara suatu keadaan tanah yang cukup bagi pertumbuhan 

tanaman yang memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi secara 

lesatari. 
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Klasifikasi Indeks Bahaya Erosi (Hammer, 1981) 

Nilai Indeks Bahaya Erosi Harkat 

&1.0 Rendah 

1.01 – 4.0 Sedang 

4.01 – 10.0 Tinggi 

% 10.01 Sangat Tinggi 

 

Erosi Potensial A = R K L S 

II. Tugas

Sebidang lahan, tanah Podsolik Merah Kuning (Tropudult) terdapat didaerah 

pekalongan Lampung Tengah dengan kecuraman lereng 15%, panjang lereng 100 

meter dan ditanami dengan padi – jagung – kacang tanah secara berurutan. Nilai 

R daerah ini adalah 1200 dengan nilai K sebesar 0.32. 

1. Hitung erosi yang terjadi (A) 

2. Jika tanah tersebut dalam bentuk tanah yang dalam dengan lapisan bawah 

yang permeabel dan terletak diatas subtrata yang telah melapuk maka tentukan 

nilai (T) 

3. Untuk menjaga agar kerusakan tanah tiak terjadi dan tanah dapat 

dipergunakan secara lestari maka tentukan penerapan tanaman atau pola 

tanam (C) dan tindakan konservasi tanah (P) yang sesuai agar erosi dapat 

ditekan sekecil mungkin. 

4. Hitung indeks bahaya erosi dan masuk ke dalam Harkat apa lahan tersebut 

 Penetapan nilai T (lihat tabel), perhatikan satuan mm/tahun harus dirubah 

kedalam Ton/ha/thn. Konversi dengan berat volume tanah = 1,6 g/cm
3
 atau 1,2 

g/cm
3
. Misal point 8 dari tabel 7.5 = 2,5 mm × 1,6 g/cm

3
  × 10 ton/ha/thn. 

Penetapan LS dilihat dari nomograph dan Persamaan 9 Materi Praktikum VIII. 
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X. PENGUKURAN EROSI DI LAPANGAN 

I. Pendahuluan 

Pengukuran erosi dilapangan dapat dikelompokan menjadi 2 golongan, yaitu 

permanen dan tidak permanen. Permanen artinya pengukuran dilakukan pada 

tempat yang tetap sedangkan yang tidak permanen pengukuran dilakukan pada 

sejumlah lokasi yang meliputi areal yang sangat luas. 

Ukuran petak yang standar mempunyai panjang 22 m (memanjang ke arah 

kemirngan lereng), lebar 1,8 m, namun tetap dimungkinkan untuk membuat petak 

dengan ukuran yanng berbeda. Pembatas petak dapat terbuat dari logam, kayu 

atau material lain yang tidak rembes air dan tidak berkarat. Pembatas tersebut 

minimal mempunyai ketinggian 15-20 cm diatas permukaan tanah. Bagian bawah 

pembatas ditanam kedalam tanah dengan kedalaman yang cukup sehingga stabil 

dan kemungkinan terjadinya rembesan air dan atau keluar petak dapat 

diminimalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1. Demplot bak penampung erosi dilapangan 

Diujung bawah petak dipasang talang untuk mengalirkan air dan petak ke 

bak penampung. Bak penampung harus tertutup untuk menghindari masuknya air 

hujan maupun percikan tanah. Untuk petak yang berpotensi menimbulkan debit 

cukup yang besar perlu dipasang bak penampung lebih dari satu dimana pada bak 
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penampung pertama dibuatkan beberapa keluaran (outlet) dengan ketinggian dan 

ukuran yang seragam dan salah satu keluaran masuk ke bak penampung kedua. 

II. Prosedur Pengukuran 

a. Pengukuran Jumlah Tanah Tererosi  

Cara menentukan banyaknya tanah tererosi dari suatu kejadian hujan dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

b. Air yang masuk ke dalam bak dan drum penampung diendapkan 

c. Tanah yang mengendap dipisahkan,masing-masing dikering udarakan 

selama satu hari kemudian ditimbang beratnya, misal berat tanah pada bak 

(A1) kg dan pada drum (A2) kg  

d. Dari masing-masing tanah tersebut diambil sampel sebanyak berat tertentu 

(B1) kg dari (A1) dan (B2) kg dari (A2), kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105
0 

C sampai beratnya konstan, misal (C1) dari (B1) dan (C2) 

dari (B2). 

e. Berat tanah tererosi dalam bak (E1) dan berat tanah tererosi dalam drum 

(E2) dengan jumlah lubang sebanyak n adalah  : 

E1 = (C1/B1) x A1   (kg/plot)  ........................................................(1) 

E2 = (C2/B2) x A2   (kg/plot) .......................................................  (2) 

f. Berat total tanah tererosi pada kejadian hujan tersebut adalah :  

Et = E1 + (n x E2)   (kg/plot) ........................................................ (3) 

 

b. Pengukuran Volume Aliran Permukaan (Runn Off)  

Volume aliran permukaan diukur dari setiap kejadian hujan yang 

menimbulkan aliran permukaan. Dari setiap petak ditetapkan dengan 

mengukur volume air dalam bak penampung (V1) dan drum (V2) dengan 

volume tanah yang mengendap (Vt). Volume aliran permukaan dapat 

ditentukan sebagai berikut : 
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V   = V1 + (n x V2) - Vt ........................................................ (4) 

Vt  = 
)(gram/cm tanah BD

(gram)h Berat tana
3

 ............................................... (5) 

V1 = (tinggi air di bak)   x  (luas penampang bak) .............. (6) 

V2 = (tinggi air di drum) x  (luas penampang drum) ........... (7) 

 

c. Pengukuran BD tanah (gram/cm
3
)  

1. Ambil seberat tanah kering mutlak, misal beratnya adalah A gram 

2. Masukan kedalam gelas ukur berisi air sehingga terbaca perubahan 

volume air ('V) 

3. BD tanah = 
V9
:

 (gram/cm
3
) 

III. Tujuan

Mahasiswa dapat memahami cara pengukuran erosi dilapangan.

IV. Alat dan bahan 

1.   Alat tulis

2. Kalkulator

V. Tugas Resitasi 

1. Sebuah demplot dengan luas 22 x 1,8 meter dengan jumlah lubang sebanyak 7 

buah terukur tinggi air pada bak penampung pertama (1,8 × 0,3 m) setinggi 15 

cm dan tinggi air pada drum (jari-jari = 25 cm) setinggi 100 cm. Berat tanah 

kering mutlak pada bak penampung dan drum adalah 350 gr dan 20 gr (BD = 

1,2 gram/cm
3
) Tentukan jumlah tanah yang tererosi dan besarnya volume 

aliran permukaan yang terjadi di daerah sekitar demplot! 

2. Suatu demplot dengan luas 10 x 6 m
2 

digunakan untuk mengukur besarnya 

erosi yang terjadi disekitar demplot dengan jumlah lubang 7 buah. Dari hasil 

pengukuran dilapangan diketahui data-data sebagai berikut :  

 



Penuntun Praktikum Teknik Pengawetan Tanah & Air, Jurusan Teknik & Manajemen Industri Pertanian Unpad 

34 

 

Kejadian 

hujan 

A1 

(gram) 

A2 

(gram) 

B1 

(gram) 

B2 

(gram) 

C1 

(gram) 

C2 

(gram) 

E1 

(gram/plot) 

E2 

(gram/plot) 

Et 

(gram/plot) 

1 74.49 6.52 18.62 1.63 13.80 1.21    

2 52.73 4.62 13.18 1.15 9.77 0.86    

3 732.38 64.13 183.09 16.03 135.63 11.88    

4 10.04 0.88 2.51 0.22 1.86 0.16    

5 12.56 1.10 3.14 0.27 2.33 0.20    

6 15.07 1.32 3.77 0.33 2.79 0.24    

7 57.75 5.06 14.44 1.26 10.70 0.94    

8 3055.05 267.49 763.76 66.87 565.75 49.54    

9 283.74 24.84 70.94 6.21 52.55 4.60    

10 9437.18 826.30 2359.29 206.57 1747.63 153.02    

11 472.07 41.33 118.02 10.33 87.42 7.65    

12 69.47 6.08 17.37 1.52 12.87 1.13    

13 10.04 0.88 2.51 0.22 1.86 0.16    

14 30.97 2.71 7.74 0.68 5.74 0.50    

15 36.83 3.22 9.21 0.81 6.82 0.60    

16 72.82 6.38 18.20 1.59 13.49 1.18    

17 193.36 16.93 48.34 4.23 35.81 3.14    

18 192.25 16.83 48.06 4.21 35.60 3.12    

19 50.67 4.44 12.67 1.11 9.38 0.82    

20 18.95 1.66 4.74 0.41 3.51 0.31    

21 6.90 0.60 1.72 0.15 1.28 0.11    

22 25.57 2.24 6.39 0.56 4.74 0.41    

23 27.20 2.38 6.80 0.60 5.04 0.44    

24 23.34 2.04 5.83 0.51 4.32 0.38    

25 41.25 3.61 10.31 0.90 7.64 0.67    

26 43.88 3.84 10.97 0.96 8.13 0.71    

27 37.58 3.29 9.40 0.82 6.96 0.61    

28 10.19 0.89 2.55 0.22 1.89 0.17    

29 6.90 0.60 1.72 0.15 1.28 0.11    

30 50.88 4.46 12.72 1.11 9.42 0.83    

31 38.73 3.39 9.68 0.85 7.17 0.63    

32 97.87 8.57 24.47 2.14 18.12 1.59    

33 40.92 3.58 10.23 0.90 7.58 0.66    

Jumlah  

Rata-rata  

 Dimana :  A1 = berat tanah pada bak penampung (gram), A2 = berat tanah pada drum (gram),  B1 

= berat sampel tanah dari A1 (gram), B2 = berat sampel tanah dari A2 (gram), C1 = berat 

tanah kering dari sampel B1 (gram), C2 = berat tanah kering dari sampel B2 (gram) 

Tentukanlah : 

a. Besarnya erosi yang terjadi setiap kejadian hujan di daerah sekitar demplot 

(gram/m
2
) 

b. Besarnya erosi rata-rata yang terjadi (ton/ha) 
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