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2.  Analisis limpasan permukaan dan Infiltrasi 

Perubahan lahan penutupan lahan di suatu DAS menyebabkan perubahan jumlah air 

hujan yang menjadi limpasan permukaan dan infiltrasi.  Limpasan permukaan akan 

meningkat jika kemampuan lahan untuk menginfiltrasikan air hujan berkurang.  

Lahan-lahan dengan penutupan vegetasi akan memberikan nilai infiltrasi yang lebih 

besar dibandingkan dengan non-vegetasi. 

Untuk menghitung perubahan kemampuan lahan untuk menginfiltrasikan air hujan 

digunakan pendekatan SCS dengan bilangan kurva (CN) yang merupakan fungsi dari 

jenis tekstur tanah (SHG-Soil Hydrology Group) dan tutupan lahan diatasnnya.  Pada 

metode ini setiap perubahan tutupan lahan akan menyebabkan perubahan nilai CN.  

Pada lahan-lahan bervegetasi mempunyai nilai CN yang relatif lebih rendah sesuai 

dengan SHG-nya.  Nilai CN yang rendah adalah indikasi kemampuan lahan untuk 

infiltasi tinggi dan limpasan permukaan yang rendah. 

 

2.1. Perubahan nilai CN  DAS Cisangkuy 

Sesuai dengan perubahan lahan yang terjadi, secara keseluruhan wilayah DAS 

Cisangkuy mengalami peningkatan nilai CN.  Pada periode tahun 1991-2001 nilai CN 

naik sebesar 1.1% dan periode 2001-2008 naik 2.0% (Gambar 4).  Meskipun 

penurunan lahan berhutan menjadi non hutan pada periode 1991-2001 lebih besar, 

namun karena perubahan yang terjadi pada periode 2001-2008 banyak menjadi lahan 

non-vegetasi (terutama di daerah hilir) maka menyebabkan peningkatan CN yang 

lebih besar. Gambar 5 menunjukkan peta sebaran nilai CN di DAS Cisangkuy. 
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Gambar 4.  Rata-rata nilai CN DAS Cisangkuy tahun 1991, 2001 dan 2008 



 

Peningkatan nilai CN pada periode 1991-2001 didominasi oleh perubahan lahan hutan 

menjadi tegalan/ladang, semak belukar dan tegalan/ladang bersemak di daerah hulu, 

yaitu zona 1, 2 dan 6.  Sedangkan peningkatan nilai CN pada periode tahun 2001-

2008 lebih banyak disebabkan perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan 

permukiman/terbanguan yang terjadi daerah hilir seperti zona 8, 9, 10 dan 5.  Gambar 

6 menunjukkan perubahan nilai CN di masing-masing zona. 

 

 

Gambar 5.  Sebaran nilai CN di wilayah DAS Cisangkuy tahun 1991, 2001 dan 

2008 

 

Gambar 6.  Perubahan nilai CN di masing-masing zona pada periode 1991-2001 

dan 2001-2008. 



 

2.2. Curah hujan wilayah 

Sebagai masukan untuk menghitung nilai limpasan adalah curah hujan wilayah DAS 

Cisangkuy dan CN.  Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 1900-2500 

mm/tahun dengan rata-rata jumlah bulan kering adalah empat bulan (Juni-September), 

dua bulan lembab (Mei dan Oktober) dan 6 bulan basah (Januari-April dan 

November-Desember) seperti yang tersaji dalam Gambar 7.  Wilayah-wilayah yang 

menerima jumlah curah hujan tahunan persatuan luas (ha) yang terbesar adalah zona 9 

sebesar 17.5% dari total hujan yang diterima DAS Cisangkuy seperti yang disajikan 

pada Tabel 2.   

 

Tabel 2.  Curah hujan tahunan di masing-masing zona DAS Cisangkuy 

mm juta m3 juta m3/ha

1 Cisangkuy hulu, Cibereum, Citere 3028.2 2421 73.31 0.024

2 Situ Cipanunjang, Situ Cileunca 2553.5 2349 59.98 0.023

3 Cisarua 2852.7 2399 68.43 0.024

4

Cinyiruan, Cimalawindu, Cisurili, 

Cibiana, Cibanjaran, Cisadawindu 3308.9 2226 73.65 0.022

5

Cilaki, Cileutik, Ciherang, Cimedal, 

Cirangang 2940.6 2209 64.95 0.022

6 Cikalong 1230.7 2198 27.06 0.022

7 Cigereuh 3061.7 2292 70.18 0.023

8 Citalitik 1574.1 2308 36.33 0.023

9 Citalutug 4763.3 2344 111.65 0.023

10 Cibintuni 2419.0 2273 54.97 0.023

Rata-rata/Jumlah 27732.6 2302 638.35 0.023

CH tahunan
subdaszona luas (ha)

 

 

Gambar 7.  CH wilayah tahunan dan bulanan DAS Cisangkuy 

 

 

 

 



2.3. Limpasan permukaan DAS Cisangkuy 

Berdasarkan kondisi curah hujan, CN dan luas wilayah masing-masing zona subdas 

pada saat ini maka diperoleh bahwa zona-zona yang berada di bagian hilir 

memberikan nilai limpasan yang tinggi dibanding dengan zona di bagian hulu.  Untuk 

zona yang memberikan limpasan tertinggi adalah zona 9 dengan nilai limpasan 

hampir dua kali lipat dibandingkan dengan zona 1 di bagian hulu, kondisi ini sesuai 

dengan jenis tutupan lahan yang di zona tersebut.  Gambar 8 menunjukkan kontribusi 

limpasan permukaan masing-masing zona DAS Cisangkuy. 
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Gambar 8.  Kontribusi limpasan permukaan (juta m3/tahun) masing-masing 

zona di wilayah DAS Cisangkuy pada tahun 2008 

 

Untuk mengetahui pengaruh perubahan jenis tutupan lahan yang terjadi di DAS 

Cisangkuy, maka nilai limpasan permukaan yang terjadi dihitung dengan input curah 

hujan yang sama.  Perubahan lahan yang terjadi dalam waktu 1991-2008 telah 

menyebabkan  peningkatan jumlah limpasan permukaan di hampir setiap zona, 

kecuali di zona 10 pada periode 1991-2001 dan zona 3 pada periode 2001-2008 

mengalami penurunan.  Tabel 3 menunjukkan jumlah limpasan permukaan dalam satu 

tahun yang terjadi di masing-masing zona pada tahun 1991, 2001 dan 2008. 

 

Tabel 3.  Limpasan permukaan di tiap zona DAS Cisangkuy pada tahun 1991, 

2001 dan 2008. 

Luas (ha) 1991 2001 2008

1 Cisangkuy hulu, Cibereum, Citere 3028.2 46.7 48.1 48.4

2 Situ Cipanunjang, Situ Cileunca 2553.5 42.5 43.7 44.1

3 Cisarua 2852.7 45.6 46.5 46.4

4
Cinyiruan, Cimalawindu, Cisurili, 

Cibiana, Cibanjaran, Cisadawindu
3308.9 49.0 49.9 50.9

5
Cilaki, Cileutik, Ciherang, Cimedal, 

Cirangang
2940.6 45.5 45.6 46.9

6 Cikalong 1230.7 18.1 18.6 18.8

7 Cigereuh 3061.7 46.3 47.3 48.3

8 Citalitik 1574.1 26.8 26.8 27.5

9 Citalutug 4763.3 82.6 82.8 84.1

10 Cibintuni 2419.0 44.5 44.2 44.8

Jumlah 27732.6 447.7 453.5 460.1

Limpasan permukaan (juta m3/tahun)
Sub DASZona

 



 

Hal yang menarik adalah prosentase perubahan limpasan permukaan pada periode 

2001-2008 di daerah hulu seperti zona 1, 2, 3, 6 dan 7 lebih rendah dibandingkan pada 

periode 1991-2001 terutama di zona 1.  Bahkan di zona 3 yang terjadi adalah 

penurunan jumlah limpasan permukaan.  Sedangkan untuk zona 4, 5, 8, 9 dan 10 yang 

terjadi adalah perubahan peningkatan limpasan yang lebih besar dengan jumlah yang 

signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan lahan vegetasi menjadi non-

vegetasi di zona-zona kawasan hulu pada periode 2001-2008 lebih rendah 

dibandingkan pada periode 1991-2001, dan perubahan lebih banyak terjadi di 

kawasan hilir.  Gambar 10 menunjukkan jumlah peningkatan limpasan permukaan 

pada periode 1991-2001 dan 2001-2008 untuk masing-masing zona di DAS 

Cisangkuy. 

Distribusi jumlah limpasan menurut wilayah menunjukkan bahwa limpasan 

permukaan yang ada di bagian Utara (zona 8, 9 dan 10) mempunyai nilai yang lebih 

besar dan semakin meningkat setiap tahunnya.  Hal ini berbeda dengan di kawasan 

Selatan (bagian hulu, zona 1-5) yang jumlah limpasan permukaannya relatif lebih 

stabil dibandingkan bagian hilir terutama periode 2001-2008.  Gambar 11 

menunjukkan distribusi limpasan permukaan di DAS Cisangkuy pada tahun 1991, 

2001 dan 2008. 

 

 

Gambar 10.  Perubahan jumlah limpasan (%) di masing-masing zona DAS 

Cisangkuy tahun 1991, 2001 dan 2008 

 



 

Gambar 11.  Distribusi perubahan jumlah limpasan di masing-masing zona DAS 

Cisangkuy tahun 1991, 2001 dan 2008 



 

 

 

2.4. Infiltrasi 

Sampai dengan tahun 2008, jumlah curah hujan yang menjadi limpasan permukaan 

telah menunjukkan peningkatan sebesar 2.8% dari tahun 1991.  Kondisi ini akan 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah air yang dapat disimpan oleh tanah 

melalui proses infiltrasi.  Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2008, wilayah 

DAS Cisangkuy telah mengalami penurunan infiltrasi sampai dengan 6.5% dari tahun 

1991.  Pada periode 1991-2001, kemampuan infiltrasi telah turun 3.0% dari tahun 

1991 dan periode 2001-2008 telah turun 3.6% dari tahun 2001. Meskipun angka 

prosentase penurunan infiltrasi ini terlihat kecil, namun jika dilihat dari besaran 

volume air yang seharusnya dapat diinfiltrasikan, maka pada tahun 2001 telah terjadi 

penurunan sebesar 5.8 juta m3/tahun dan tahun 2008 sebesar 12.4 juta m3/tahun dari 

tahun 1991.  Gambar 12 menunjukkan perubahan jumlah air yang dapat diinfiltrasikan 

oleh DAS Cisangkuy dari tahun 1991-2008 

Wilayah DAS Cisangkuy merupakan bagian hulu dari DAS Citarum yang mempunyai 

ketinggian antara 630-2300 m dpl.  Terkait dengan besar limpasan permukaan yang 

terjadi di wilayah ini, nilai terbesar lebih banyak dihasilkan dari wilayah-wilayah yang 
menjadi bagian hilir DAS Cisangkuy (<1000 mdpl), yang besarnya sekitar 57.7% dari 

seluruh limpasan permukaan yang dihasilkan.  Sedangkan untuk bagian tengah (1000-

1500 mdpl) adalah 24.6% dan bagian hulu (>1500 mdpl) adalah 17.7%.  Hal ini 
menunjukkan bahwa bagian bahwa bagian hilir yang mempunyai luas wilayah sekitar 

28.1% dari luas DAS Cisangkuy ternyata memberikan sumbangan limpasan yang 

sangat besar jika dibandingkan dengan bagian tengah yang mempunyai luas sekitar 

41.6% dan hulu sekitar 30.3%.  Selain itu kondisi ini menunjukkan bahwa daerah hulu 

sebagai daerah tangkapan air untuk DAS Cisangkuy masih terindikasi baik dan bukan 

sebagai penyebab utama banjir di bagian hilir.  Gambar 9 menunjukkan kontribusi 

limpasan permukaan menurut ketinggian tempat di wilayah DAS Cisangkuy pada 

tahun 2008. 
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Gambar 9.  Kontribusi limpasan permukaan menurut ketinggian tempat 

di wilayah DAS Cisangkuy pada tahun 2008.  
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Gambar 12.  Perubahan jumlah infiltrasi DAS Cisangkuy tahun 1991-2008 

 

Perubahan infiltrasi untuk masing-masing zona menunjukkan suatu pengurangan laju 

perubahan yang berbeda.  Zona 1, 2, 3, 4 dan 6 menunjukkan laju perubahan yang 

lebih kecil jika dibandingkan dengan zona yang lainnya.  Pada zona tersebut, jumlah 

penurunan kapasitas infiltrasi pada periode 2001-2008 menunjukkan pengurangan 

yang  tidak sebesar pada periode 1991-2008, terutama di zona 1, 2, 3 dan 6.  Dari 

zona-zona tersebut, zona 3 justru menunjukkan peningkatan infiltrasi sampai dengan 

3.3 % antara tahun 2001-2008.  Hal ini menunjukkan, bahwa di kawasan-kawasan 

tersebut terdapat suatu usaha perbaikan lahan untuk meningkatkan kapasitas 

infiltrasinya, walaupun belum menyamai kondisi tahun 1991, kecuali pada zona 3.  

Sedangkan untuk selain zona tersebut diatas, menunjukkan nilai penurunan infiltasi 

yang lebih besar pada periode 2001-2008 jika dibandingkan dengan periode 1991-

2001.  Namun demikian, untuk zona 8 dan 10 pernah mengalami peningkatan infiltasi 

yaitu pada periode 1991-2001 dan kemudian mengalami penurunan hampir 2-4 kali 

lipat pada periode 2001-2008.  Gambar 13 menunjukkan perubahan kapasitas infiltrasi 

lahan di DAS Cisangkuy untuk masing-masing zona. 



 

Gambar 13. Perubahan kapasitas infiltrasi lahan di DAS Cisangkuy untuk 

masing-masing zona 


