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Metode yang digunakan untuk menduga tingkat erosi suatu kawasan adalah metode USLE 

yang diaplikasikan dengan teknik-teknik GIS.  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap erosi 

dalam metode ini adalah intensitas hujan, jenis tanah, kemiringan lahan, panjang lereng, 

jenis tutupan lahan dan manajemen pengelolaan.  Berdasarkan metode tersebut pada tahun 

2008 didapatkan bahwa untuk seluruh luasan wilayah DTA waduk Saguling mempunyai kelas 

indeks erosi sangat buruk yaitu 491 ton/ha/tahun dengan jumlah erosi total adalah 112 juta 

ton/tahun.  Subdas yang mempunyai kondisi erosi sangat buruk adalah Citarum hulu, 

Ciwidey dan Cisangkuy.  Sedangkan subdas yang lainnya pada kondisi buruk, namun 

berdasarkan batasan nilai klasifikasi indeks kelas erosi, hampir semua subdas tersebut 

mendekati nilai ambang sangat buruk (>480 ton/ha/tahun).  Nilai erosi yang tinggi banyak 

didapatkan dari jenis tutupan lahan berupa tegalan sayur dan tanah terbuka.  Tabel 1 

menunjukkan jumlah erosi  dan kelas indeks erosi DTA Waduk Saguling.  

Tabel 1.  Jumlah erosi  dan kelas indeks erosi DTA Waduk Saguling 

Nama luas (ha) ton/tahun
ton/ha/t

ahun

Ket. Indeks 

erosi

1 Cikapundung-Cipamokolan 30,442.2      13,698,610        450 buruk

2 Cikeruh 18,641.3      6,659,086          357 buruk

3 Cisangkuy 34,092.1      18,403,774        540 sangat buruk

4 Citarik 21,816.5      9,441,560          433 buruk

5 Citarum Hulu 37,745.2      24,930,983        661 sangat buruk

6 Ciwidey 22,138.9      12,556,520        567 sangat buruk

7 Waduk Saguling Selatan 32,540.9      15,443,496        475 buruk

8 Waduk Saguling Utara 27,959.6      11,212,448        401 buruk

9 Tubuh Air (Waduk) 3,380.1        

228,757.0    112,346,477.0   491.1 sangat buruk

Erosi lahan 

No

Subdas

 

 

Berdasarkan pada kelas indeks erosi, wilayah DTA waduk saguling mempunyai 43.7% luas 

wilayah masih dalam kondisi sangat baik, 8.6% pada kondisi baik, 4.1% pada kondisi sedang, 

12.7% pada kondisi buruk dan 30.9% pada kondisi sangat buruk.  Lahan-lahan yang 

mempunyai kelas indeks erosi sangat baik dan baik pada umumnya adalah lahan-lahan yang 

telah terbangun, sawah dan tutupan vegetasi rapat.  Kondisi erosi yang sangat baik dan baik 

di lahan-lahan yang terbangun lebih banyak disebabkan karena tidak terdapat lagi material 

tanah yang dapat dierosi, namun di lahan ini limpasan permukaan akan bernilai besar.   

Subdas yang mempunyai luas lahan dengan kelas indeks erosi buruk dan sangat buruk yang 

lebih 50% dari luas subdasnya adalah Ciwidey (59.5%) dan Cisangkuy (53.0%), sedangkan 

yang terendah adalah Cikeruh (35%).  Tetapi jika hanya dilihat dari indeks erosi yang bernilai 

sangat buruk, maka subdas yang mempunyai prosentase tertinggi adalah Ciwidey 39.8%, 

kemudian Citarum hulu 38.6% dan Cisangkuy 35.3%.  Namun demikian, jumlah luas kelas 

erosi sangat buruk yang terbesar adalah subdas Citarum hulu, Cisangkuy dan DTA Saguling 

Selatan seperti yang disajikan pada Tabel 2.  Sedangkan sebaran kelas indeks erosi dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 



Tabel 2.  Luas kelas indeks erosi di masing-masing subdas DTA waduk Saguling. 

 

sangat baik baik sedang buruk sangat buruk

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

1 Cikapundung-Cipamokolan 30,442.2         16,129.5         2,527.2           729.0              3,099.9           7,956.6            

2 Cikeruh 18,641.3         9,372.5           2,475.4           270.5              2,260.7           4,262.2            

3 Cisangkuy 34,092.1         10,764.9         2,308.5           2,939.5           6,056.4           12,022.8          

4 Citarik 21,816.5         11,872.2         1,601.4           259.2              1,930.2           6,153.6            

5 Citarum Hulu 37,745.2         15,456.4         3,132.3           1,245.8           3,346.9           14,563.8          

6 Ciwidey 22,138.9         5,431.9           2,150.6           1,373.0           4,365.1           8,818.5            

7 Waduk Saguling Selatan 32,540.9         12,635.2         3,713.0           1,526.9           4,237.9           10,427.9          

8 Waduk Saguling Utara 27,959.6         14,944.5         1,775.5           945.3              3,739.8           6,554.5            

9 Tubuh Air (Waduk) 3,380.1           3,380.1           -                 -                 -                 -                   

Jumlah 228,757.0       99,987.2         19,683.8         9,289.1           29,036.9         70,760.0          

Subdas

No

Luas Indeks Erosi (ha)

Nama luas (ha)

 

 

 

Gambar 1.  Kelas indeks erosi DTA Waduk Saguling 

 

Hasil sedimen adalah salah satu indikator untuk menilai kualitas suatu DAS.  Semakin besar 

hasil sedimen menunjukkan tingkat erosi yang tinggi di lahan ataupun di tebing-tebing 

sungai/alur.  Hasil sedimen dapat diduga berdasarkan nilai erosi yang terjadi di dalam 

wilayah DAS.  Tidak semua material tererosi akan terangkut semua keluar dari DAS, sebagian 

besar akan mengendap atau tersedimentasi di perjalanan dan masih di dalam DAS.  Proporsi 

jumlah material yang terangkut keluar DAS dapat dinyatakan sebagai nisbah pengangkutan 

sedimen (Sediment Delivery Ratio atau SDR) yang merupakan fungsi dari luas/bentuk DAS, 

proporsi luas daratan aluvial dan proporsi luas hutan dan vegetasi rapat.  Setelah didapatkan 

nilai SDR, kemudian dihitung hasil sedimen yang merupakan fungsi dari nilai erosi dan SDR. 

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas, nilai SDR untuk seluruh DTA Waduk Saguling 

adalah 4.3% dan menghasilkan sedimen yang sampai di outlet waduk sebesar 4.8 juta 

ton/tahun.  Sedangkan jumlah sedimen yang masuk kedalam waduk dari subdas-subdas 

yang ada adalah 8.5 juta ton/tahun dengan  nilai terbesar dihasilkan oleh subdas Citarum 



Hulu yaitu 1.76 juta ton/tahun, subdas Cisangkuy 1.3 juta ton/tahun, DTA Saguling Selatan 

1.1 juta ton/ha dan Ciwidey 1.0 juta ton/tahun.  Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 57% 

hasil sedimen yang masuk kedalam waduk saguling akan terbawa sampai ke outlet waduk 

dan 7.5% dari seluruh nilai erosi lahan yang ada di DTA Waduk Saguling menjadi sedimen 

yang masuk ke dalam waduk.  Hasil sedimen untuk masing-masing subdas disajikan dalam 

Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil sedimen masing-masing subdas dan yang sampai ke outlet waduk Saguling 

No Subdas luas (ha)
erosi lahan 

(ton/tahun)
SDR (%)

Hasil sedimen 

(ton/tahun)

1 Cikapundung-Cipamokolan 30,442.2      13,698,610      7.5          1,023,347         

2 Cikeruh 18,641.3      6,659,086        8.5          569,293            

3 Cisangkuy 34,092.1      18,403,774      7.2          1,332,692         

4 Citarik 21,816.5      9,441,560        8.2          773,001            

5 Citarum Hulu 37,745.2      24,930,983      7.0          1,755,517         

6 Ciwidey 22,138.9      12,556,520      8.2          1,023,891         

7 Waduk Saguling Selatan 32,540.9      15,443,496      7.3          1,132,739         

8 Waduk Saguling Utara 27,959.6      11,212,448      7.6          857,446            

9 Tubuh Air (Waduk) 3,380.1        

DTA waduk saguling *) 228757 112,346,477    4.3          4,819,664         

*) Hasil sedimen yang sampai didepat outlet waduk Saguling  

  

Wilayah deposisi sedimen 

Material tanah yang tererosi akan terdeposisi di wilayah-wilayah yang mempunyai nilai TWI 

besar dan SPI mendekati nol.  Dengan menggunakan batasan itu, maka untuk daerah 

tangkapan waduk saguling dapat dibagi menjadi dua wilayah pengendapan sedimen.  Dua 

wilayah tersebut adalah Cekungan Bandung dan Waduk Saguling.  Material erosi yang 

berasal dari subdas Cirasea, Citarik, Cikeruh, Cikapundung, Cisangkuy dan Ciwidey akan 

mempunyai peluang besar untuk mengendap di cekungan Bandung dan hanya sebagian kecil 

akan diteruskan ke waduk Saguling melalui nilai debit dan limpasan yang besar.  Sedangkan 

untuk subdas Ciminyak dan Cihaur akan tersedimentasi di waduk Saguling.  Gambar 2 

menunjukkan wilayah-wilayah pengendapan sedimen di DTA Waduk Saguling. 

Potensial erosi yang ada di di seluruh DTA Waduk Saguling ada dalam kondisi sangat buruk 

dengan jumlah 112.3 juta ton/tahun atau rata-rata 491.1 ton/ha/tahun.  Dari jumlah 

tersebut, sekitar 85.7 juta ton/tahun mempunyai potensi wilayah sedimentasi yang besar di 

Cekungan Bandung  dan sisanya sebesar 26.6 juta ton/tahun di waduk Saguling.  Dalam 

pembahasan erosi dan sedimen, diketahui hasil sedimentasi yang dihitung berdasarkan SDR 

untuk masing-masing subdas.  Berdasarkan hasil sedimentasi tersebut, maka cekungan 

Bandung akan berpotensi menerima beban hasil sedimentasi sebesar 6.5 juta ton/tahun.  

Jika dibuat suatu asumsi seluruh luas badan air (sungai dan saluran drainase) di cekungan 

Bandung mempunyai luas rata-rata 1600 ha dan 50% hasil sedimen masuk kedalam badan 

air tersebut, maka rata-rata pendangkalan yang terjadi adalah 17 cm/tahun.  Kondisi akan 

membuat badan air yang ada di cekungan Bandung tersebut akan berkurang kapasitasnya 

dalam menampung limpasan permukaan, dan akan meningkatkan potensi luapan/banjir di 

wilayah tersebut. 

Untuk Waduk Saguling, sebagian besar hasil sedimentasi didapatkan dari subdas Ciminyak 

dan Cihaur yaitu sebesar 1.99 juta ton/tahun.  Hasil pengkuran yang dilakukan di waduk 

Saguling menunjukkan rata-rata sedimentasi adalah 2,794,320 m3/tahun atau 3.35 juta 



ton/tahun (bulk density tanah : 1.2 ton/m3).  Hal ini berarti sekitar 60% sedimen berasal dari 

subdas Cihaur dan Ciminyak dan sisanya berasal dari hasil sedimen terbawa sungai Citarum 

hulu yang tidak mengendap di cekungan Bandung. 

 

Gambar 2.  Wilayah-wilayah pengendapan sedimen di DTA Waduk Saguling 

 


