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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke 

danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi 

dan batas di laut sampai dengan batas perairan yang masih terpengaruh aktivitas 

daratan. DAS juga diartikan sebagai daerah yang dibatasi oleh punggung-

punggung gunung dan air akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai 

utama (Asdak, 2004; Kementerian Kehutanan, 2009; dan Santoso, 2012). 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012, tentang pengelolaan 

DAS, bahwa DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan 

dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara 

alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang terpengaruh aktivitas daratan. Sebagaimana sudah 

diketahui, fungsi DAS adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas 

yang baik, terutama bagi orang di daerah hilir. Alih fungsi lahan dari hutan 

menjadi lahan pertanian atau bukan pertanian akan mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas tata air pada DAS, yang akan lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah 

hilir. Persepsi umum yang berkembang sekarang, konversi hutan menjadi lahan 
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pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, 

mencegah banjir, longsor dan erosi pada DAS tersebut. Hutan selalu dikaitkan 

dengan fungsi positif terhadap tata air dalam ekosistem DAS (Noordwijk dan 

Farida, 2004). Kerusakan pada DAS akibat dari intervensi dan kebutuhan manusia 

yang terus meningkat serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah kesesuaian dan kemampuan lahan menyebabkan munculnya berbagai 

bencana alam, keadaan ini menyebabkan semakin meningkatnya DAS kritis dan 

rusak.  

Dewasa ini kondisi DAS semakin memprihatinkan dan kualitas daerah 

aliran sungai semakin terdegradasi. Penurunan kualitas daerah aliran sungai ini 

disebabkan oleh rusaknya wilayah hulu DAS sebagai daerah tangkapan air yang 

sudah mengalami penebangan vegetasi dan beralih fungsi, sehingga terjadi erosi. 

Kerusakan DAS juga dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam 

sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebijakan 

yang belum berpihak kepada pelestarian sumberdaya alam, serta masih kurangnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam. 

Sejak tahun 2004, luas lahan kritis di Provinsi Bali semakin meningkat, 

sebagaimana diketahui telah terjadi peningkatan luasan lahan kritis dari tahun 

2004 – tahun 2008. Pada tahun 2008 luas tingkat kekritisan lahan di luar kawasan 

hutan mencapai 116.767,28 ha, yang terdiri dari agak kritis 84.110,34 ha, kritis 

31.656,94 ha, dan sangat kritis 2.240 ha. Daerah yang lahan kritisnya cukup luas 

baik di dalam maupun di luar kawasan hutan adalah Kabupaten Buleleng 

50.863,84 ha, Kabupaten Karangasem 45.742,95 ha dan Kabupaten Klungkung 
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21.709,5 ha, sedangkan kabupaten yang lain tingkat kekritisan lahannya kurang 

dari 13.000 ha. Luas lahan kritis di DAS Ayung, adalah 3.756 ha, potensial kritis 

11.286 ha dan agak kritis seluas 15.742 ha (BPDAS, 2012). 

Pola produksi komoditas pertanian dan konsumsi yang berlebihan terhadap 

sumberdaya alam yang berupa vegetasi, tanah dan air tanpa mengindahkan 

kaidah-kaidah konservasi lahan akan menurunkan daya dukung dan fungsi 

lingkungan DAS. Kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS di Indonesia telah 

teridentifikasi seperti ditunjukkan dengan sering terjadinya bencana banjir, erosi, 

sedimentasi, dan tanah longsor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2004-2009 (PP No.7 Tahun 2004) disebutkan bahwa DAS 

berkondisi kritis semakin meningkat dari 22 DAS (1984) menjadi 39 DAS (1994), 

dan kemudian 62 DAS (1999) dan pada tahun 2004 diperkirakan sekitar 282 DAS 

dalam kondisi kritis.  

Permasalahan DAS tumbuh seiring dengan pertambahan penduduk dan 

waktu, tugas pengelolaannya hampir tanpa akhir, dengan demikian pengelolaan 

DAS bersifat sinambung (continuous) dan lentur (flexible), sehingga tidak dapat 

diselesaikan dengan sekali kegiatan dapat tuntas. Hal ini disebabkan oleh masalah 

baru akan selalu timbul, sebagai akibat aktivitas manusia maupun oleh proses 

alam (Paimin et al., 2010). 

Kondisi DAS di Indonesia semakin memburuk, menunjukkan masih 

lemahnya sistem pengelolaan yang diterapkan, hal ini disebabkan oleh dinamika 

kondisi DAS yang masih kurang terdeteksi secara dini dan periodik, sehingga 

penanganannya kurang bertumpu pada masalah utamanya. Dalam kaitan ini, maka 

sistem karakterisasi DAS dapat digunakan sebagai alat diagnosis atau penyidikan 
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secara cepat dan tepat terhadap degradasi DAS, yang mencakup letak, penyebab, 

ataupun tingkat degradasinya. Setiap DAS di Indonesia memiliki sifat atau 

karakteristik sendiri-sendiri, yang dapat berupa sifat alami maupun sifat yang 

terbangun sebagai hasil intervensi manusia. 

Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang 

menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Pengelolaan DAS pada 

dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan sumberdaya alam suatu DAS 

secara rasional untuk mencapai tujuan produksi pertanian yang optimum dalam 

waktu yang tidak terbatas, berkelanjutan dan lestari. Usaha disertai dengan upaya 

untuk menekan kerusakan seminimum mungkin, sehingga aliran air merata 

sepanjang tahun (Asdak, 2004).  

DAS berdasarkan ekosistemnya dibagi menjadi bagian hulu, tengah, dan 

hilir. DAS bagian hulu merupakan daerah konservasi yang mempunyai kerapatan 

drainase lebih tinggi dan memiliki kemiringan lereng lahan yang besar. DAS 

bagian tengah merupakan daerah transisi dari kedua bagian DAS hulu dan hilir. 

DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan aliran kecil dan 

memiliki kemiringan lahan yang kecil sampai sangat kecil. Ekosistem DAS 

bagian hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai perlindungan terhadap 

seluruh bagian DAS, perlindungan tersebut dari segi fungsi tata air (Asdak, 2004; 

BPDAS, 2009). Konsep pengelolaan DAS dalam implementasinya merupakan 

tanggung jawab semua daerah di kawasan DAS dan yang penting sekarang 

implementasinya seperti apa dan kapan dilaksanakan perlu koordinasi antar 

instansi terkait dan sebaiknya juga melibatkan masyarakat setempat (Suntoro, 

2008 ; Haeruman, 2013). 
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Paimin et al., (2010) dan Gunawan (2012), menyatakan bahwa 

karakteristik DAS merupakan faktor utama dalam pengelolaan DAS. Penyusunan 

rencana pengelolaan DAS adalah berdasarkan karakteristik DAS. Karakteristik 

DAS dibagi dalam dua bagian, yaitu: (1) karakteristik statis (variabel: bentuk, 

morfologi, dan morfometri DAS), dan (2) karakteristik dinamis (variabel: 

hidrologi, klimatologi, penutupan lahan, penggunaan lahan, kondisi sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakatnya dan kelembagaan. 

DAS merupakan ekosistem dimana unsur organisme dan lingkungan 

biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat 

keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. Pengelolaan DAS 

dapat juga disebutkan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan 

DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumberdaya alam yang secara umum untuk 

mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum 

dan berkelanjutan dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar 

distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. 

Keterpaduan biofisik tersebut menyebabkan daerah aliran sungai harus dipandang 

sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh yang terdiri dari sumber-sumber air, 

badan air, danau, dan waduk yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-

pisahkan (Kementerian Kehutanan, 2009) 

Sistem hidrologi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat maupun 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Faktor yang dapat dipengaruhi oleh 

manusia yaitu faktor tataguna lahan dan panjang lereng, oleh karena itu dalam 

perencanaan pengelolaan DAS diperlukan kegiatan yang salah satu fokusnya 

ditujukan pada perubahan tataguna lahan serta pengaturan panjang lereng. Faktor 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia adalah iklim dan relief (Asdak, 2004).  
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Pengelolaan DAS merupakan suatu usaha untuk menggunakan semua 

sumberdaya (tanah, vegetasi, dan air) pada DAS tersebut secara rasional. 

Pengelolaan DAS untuk mendapatkan penggunaan lahan yang berkelanjutan demi 

tercapainya produksi optimum dalam waktu yang tidak terbatas, dan untuk 

menekan bahaya kerusakan seminimum mungkin, sehingga didapat hasil air 

dalam jumlah, kualitas dan distribusi yang baik. 

Meningkatnya jumlah penduduk disertai tuntutan akan peningkatan 

penyediaan kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan 

terjadinya kompetisi antara berbagai kemungkinan penggunaan lahan, sehingga 

daya dukung lahan dan daya dukung DAS pada DAS tersebut menurun (Sitorus, 

2004). Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan 

kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatnya kemanfaatan 

sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. 

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang 

tidak terkendali dan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air 

dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan 

vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir dari perubahan ini tidak 

hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, 

penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial 

ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan 

untuk berusaha di lahannya dan penurunan pendapatan dan kesejahtraan 

masyarakatnya. Penurunan daya dukung DAS yang dicirikan dengan terjadinya 

banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, hal ini menyebabkan 

terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat khususnya di wilayah 

DAS bersangkutan (Kementrian Kehutanan, 2012). 
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Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal 

balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 

aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara lestari dan 

berkelanjutan. Tujuan pengelolaan DAS adalah agar tata air DAS optimal, daya 

dukung dan daya tampung meningkat, sehingga masyarakat lebih sejahtera (PP 

No. 37 Tahun 2012). 

 
2.2 Perubahan Penggunaan Lahan 

Pola penggunaan lahan adalah bentuk atau cara-cara pengunaan lahan 

untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produksi tanaman semusim, produksi 

tanaman industri, produksi ternak, dan lain-lain. Pola penggunaan dipengaruhi 

oleh motivasi pemiliknya dan kondisi lapangan, sehingga pola penggunaan dapat 

berbeda antar tempat dan waktu sesuai dengan keadaan setempat. 

Lahan adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai 

tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya 

tanaman dan memasok kebutuhan air dan udara. Lahan secara kimiawi berfungsi 

sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik 

sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: C, H, O, P, K, N, S, Ca, Fe, Mg, B, 

Mn, Cl, Cu, Zn,dan Mo). Secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) 

yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif 

(pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu 

menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomassa dan produksi baik 

tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan. 
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Lahan memiliki berbagai fungsi seperti pertumbuhan tanaman pangan dan 

pohon-pohonan, perumahan, transportasi, lapangan bermain, industri, dan 

penggunaan lainnya yang menunjukkan kompleksitas kehidupan modern. Lahan 

merupakan bagian dari bentang lahan (landscape) yang mencakup pengertian 

lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi termasuk vegetasi 

alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan 

lahan (Sitorus, 2004). Hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan tipe 

penggunaan lahan yang akan dikembangkan atau diusahakan di suatu wilayah, 

dilihat dari kualitas dan karakteristik lahan.  

Penggunaan lahan merupakan setiap bentuk intervensi (campur tangan) 

manusia baik permanen maupun berupa sebuah siklus dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual dari alam yang kompleks 

maupun sumberdaya buatan yang secara bersama-sama disebut lahan. Pada 

awalnya, pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan melalui perluasan areal 

yang belum diusahakan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk 

terus meningkat sedangkan lahan tidak meningkat jumlahnya, oleh karena itu 

terjadilah keterbatasan lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Meningkatnya jumlah penduduk disertai oleh tuntutan akan peningkatan 

penyediaan kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan 

terjadinya kompetisi antara berbagai kemungkinan penggunaan lahan (Sitorus, 

2004). Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan evaluasi sumberdaya lahan 

yang dapat menyajikan seperangkat data objektif yang dapat membantu dalam 

proses pengambilan keputusan dalam bidang perencanaan, sehingga lahan dapat 

digunakan secara efisien, dengan demikian, kemungkinan perubahan penggunaan 
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lahan pertanian ke lahan non-pertanian dapat diusahakan agar masih sesuai 

dengan konsep penggunaan lahan yaitu sesuai dengan kemampuan dan daya 

dukung serta mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah.  

Perubahan penggunaan lahan merupakan perubahan penggunaan dari satu 

sisi penggunaan ke penggunaan yang lain. Perubahan penggunaan lahan tidak 

mungkin dihindari karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat 

menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak 

seimbang, dengan demikian menyebabkan pemilikan lahan pertanian menjadi 

semakin sempit sehingga para petani mulai merambah hutan dan lahan tidak 

produktif lainnya sebagai lahan pertanian (Asdak, 2004) 

Perubahan penggunaan lahan, dilihat dari aspek hidrologi, berpengaruh 

langsung terhadap karakteristik penutupan lahan sehingga akan mempengaruhi 

sistem tata air DAS. Fenomena ini ditunjukkan oleh karakteristik hidrologi DAS 

yang dapat dikenali melalui produksi air, erosi dan sedimen (Seyhan, 1999). 

Perubahan penggunaan lahan, dari lahan kawasan hutan yang memiliki penutup 

tanah dan mulsa, menjadi lahan pertanian maupun permukiman menyebabkan 

hilangnya vegetasi penutup permukaan dan berkurangnya daerah yang dapat 

meresapkan air, peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi) menjadi rendah sehingga 

simpanan air bawah tanah berkurang yang dapat menyebabkan terjadinya 

kekeringan pada musim kemarau.  

Harto (2000) juga menyatakan, bahwa pengaruh perubahan penggunaan 

lahan paling besar terjadi pada distribusi hujan menjadi aliran permukaan, yang 

selanjutnya akan mengubah sifat aliran sungai. Menurut Asdak (2004), perubahan 

sifat aliran sungai yang terjadi adalah peningkatan koefisien aliran permukaan 
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yaitu terjadinya peningkatan jumlah air hujan yang menjadi aliran permukaan 

sehingga meningkatkan debit sungai. Peningkatan debit puncak akan merubah 

pula bentuk hidrografi secara drastis dalam waktu yang relatif singkat.  

Perubahan respon hidrologi akibat perubahan penggunaan lahan juga dapat 

dilihat dari rasio antara debit maksimum dan debit minimum suatu sungai 

(Prastowo, 2003). Rasio ini digunakan sebagai indikator apakah pengelolaan suatu 

DAS berhasil atau tidak sehingga dapat diketahui apakah suatu DAS telah 

mengalami kerusakan atau tidak. Apabila fluktuasi debit maksimum dan 

minimum tinggi, berarti pada musim hujan akan terjadi hujan dengan intensitas 

yang tinggi sehingga menyebabkan meningkatnya aliran permukaan. Pada musim 

kemarau hujan turun dengan intensitas yang rendah, dapat diartikan bahwa DAS 

mengalami kerusakan fungsi hidrologi, sehingga fungsi DAS telah terganggu serta 

terjadinya degradasi kualitas DAS. Tingginya aliran permukaan juga akan 

meningkatkan jumlah erosi dan sedimen yang terangkut bersama aliran 

permukaan (Asdak, 2004).  

 
2.3 Erosi dan Konservasi Tanah  

Sumberdaya alam utama yaitu tanah dan air mudah mengalami kerusakan 

atau degradasi. Kerusakan dan erosi tanah dapat terjadi karena pengaruh alam 

seperti iklim, topografi, kesetabilan tanah maupun karena pengaruh kegiatan 

manusia yang menggunakan dan memanfaatkan tanah secara berlebihan 

melampui daya dukungnya tanpa memperdulikan usaha pemulihannya (Dradjad, 

2004). Menurut Merit (2006) dampak degradasi lahan dan hutan berupa kerugian 

dari segi fisik, lingkungan, sosial ekonomi maupun dari segi politis. 
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Kurnia et al., (2005), degradasi lahan adalah suatu proses kemunduran 

atau kerusakan lahan yang disebabkan kegiatan manusia atau penyebab lain, yang 

mengakibatkan penurunan produktivitas tanah pada saat ini dan/atau dimasa yang 

akan datang dalam mendukung kehidupan mahkluk hidup. Barrow (1991) 

mendefinisikan degradasi lahan sebagai hilangnya atau berkurangnya kegunaan 

lahan untuk mendukung kehidupan. Degradasi lahan adalah penurunan kualitas 

lahan dan produktivitas potensial dan atau pengurangan kemampuannya secara 

alami maupun oleh manusia. Bentuk kerusakan tanah yang umum terjadi antara 

lain kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran, 

terkumpulnya garam di daerah perakaran, terkumpulnya unsur atau senyawa yang 

merupakan racun bagi tanaman, penjenuhan tanah oleh air, dan erosi. 

Erosi tanah merupakan kejadian alam yang pasti terjadi di permukaan 

daratan bumi, dan besarnya tergantung dari faktor-faktor alam di tempat 

terjadinya erosi tersebut, tetapi saat ini manusia juga berperanan penting atas 

terjadinya erosi. Erosi adalah hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian 

tanah yang diangkut oleh air atau angin ke tempat lain oleh media alami yaitu air 

dan angin. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik 

untuk pertumbuhan tanaman, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk 

menyerap dan menahan air. Di daerah beriklim basah, erosi oleh air yang 

dominan, sedangkan erosi oleh angin tidak berarti. Tanah yang terangkut tersebut 

akan diendapkan di tempat lain seperti di sungai, waduk, danau, saluran irigasi, di 

atas lahan pertanian dan sebagainya. Kerusakan tanah yang ditimbulkan oleh 
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peristiwa erosi terjadi di dua tempat, yaitu pada tempat erosi terjadi dan pada 

tempat tujuan akhir tanah yang terangkut tersebut diendapkan (Arsyad, 2010). 

Erosi yang terjadi pada suatu wilayah adalah akibat fungsi interaksi kerja 

antara faktor-faktor penyebab erosi. Erosi yang terjadi dapat dituliskan dalam 

bentuk fungsi persamaan E = f (i, r, v, m, t). Faktor-faktor tersebut adalah: iklim 

(i), topografi (r), vegetasi (v), manusia (m) dan tanah (t). Faktor iklim yang 

berpengaruh adalah curah hujan yang meliputi distribusi dan intensitas hujan. 

Curah hujan yang tinggi serta intensitas yang lama akan sangat berpengaruh 

terhadap besarnya erosi dan sedimentasi yang terjadi pada suatu DAS, sedangkan 

dari faktor topografi adalah panjang dan kemiringan lereng (slope). Makin curam 

lereng suatu lahan, maka peluang untuk terjadinya erosi semakin besar. Faktor 

tanah juga berperanan dalam menentukan besar kecilnya erosi yang akan terjadi, 

yaitu berat volume, permeabilitas, struktur, tekstur dan kedalaman tanah (Arsyad, 

2010 ; Suripin, 2002). 

Menurut Asdak (2004), dua penyebab utama terjadinya erosi adalah erosi 

alamiah dan aktivitas manusia. Erosi alamiah dapat terjadi karena proses 

pembentukan tanah dan proses erosi yang terjadi untuk mempertahankan 

keseimbangan tanah secara alami, dan erosi ini tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan. Erosi karena aktivitas manusia yang mengelola tanah dengan tidak 

mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah atau merusak keadaan fisik, dapat 

mengakibatkan terkikisnya lapisan tanah bagian atas, sehingga erosi yang terjadi 

jauh lebih besar dibandingkan dengan proses pembentukan tanah, erosi ini disebut 

erosi yang dipercepat.  



 22

Pencegahan terjadinya erosi dilakukan apabila erosi aktual melebihi erosi 

diperbolehkan, dilakukan terhadap interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi 

erosi tersebut, karena ada sebagian faktor yang dapat diubah oleh tindakan 

manusia dan sebagian lagi tidak dapat diperbaiki. Faktor penyebab erosi yang 

dapat diubah adalah keadaan vegetasi dan sebagian topografi yaitu panjang lereng, 

serta faktor sifat tanah yaitu tingkat kesuburan tanah. Keberadaan vegetasi pada 

suatu wilayah sangat penting artinya karena akan dapat mengurangi laju aliran 

permukaan dan akan mengintersepsi hujan yang jatuh, sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan pada tanah. Selanjutnya pengendalian panjang lereng 

bertujuan untuk mematahkan aliran permukaan dan meningkatkan kapasitas 

infiltrasi, sehingga air hujan yang berupa run-off mengalir dengan kekuatan yang 

tidak menimbulkan kerusakan pada tanah. Metode Universal Soil Loss Equation 

(USLE) merupakan metode yang umum digunakan untuk memperediksi laju erosi 

(Wischmeier dan Smith, 1978). Metode ini sederhana juga sangat baik diterapkan 

di daerah-daerah yang faktor utama penyebab terjadinya erosi adalah hujan dan 

aliran permukaan. Metode USLE dirancang untuk digunakan memprediksi 

kehilangan tanah yang dihasilkan oleh erosi dan diendapkan pada segmen lereng 

bukan pada hulu DAS, selain itu juga didesain untuk memprediksi rata-rata 

jumlah erosi dalam waktu yang panjang. Kelemahan model ini adalah tidak 

dipertimbangkannya keragaman spasial dalam suatu DAS dimana nilai input 

parameter yang diperlukan merupakan nilai rata-rata yang dianggap homogen 

dalam suatu unit lahan, khususnya untuk faktor erosivitas (R).  
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Metode USLE merupakan suatu metode parametrik untuk memprediksi 

erosi dari suatu bidang tanah, dan memungkinkan perencana menduga laju rata-

rata erosi suatu tanah tertentu pada suatu kecuraman lereng dengan pola hujan 

tertentu untuk setiap macam pertanaman dan tindakan pengelolaan yang mungkin 

dilakukan (Arsyad, 2010). Prediksi erosi dengan metode USLE diperoleh dari 

hubungan antara faktor-faktor penyebab erosi itu sendiri yaitu: A= R.K.L.S.C.P, 

yang mana: A adalah banyaknya tanah tererosi (t ha-1 th-1), R adalah faktor curah 

hujan atau erosivitas (mm ha-1 hr-1 th-1), R= 6,119 (jumlah curah hujan bulanan 

dalam cm)1,21 (jumlah hari hujan bulanan rata-rata pada bulan tertentu)-0,47 (curah 

hujan harian maksimal dalam cm selama 24 jam)0,53(Bols, 1978). K adalah faktor 

erodibilitas tanah (t ha hr hujan-1 ha-1),100K=1,292 {2,1M1,14(10-4)(12-a)+3,25(b-

a)+2,5(c-3)}. LS adalah faktor panjang lereng dan kemiringan lereng, LS= 

L(0,0136+0,00965S+0,00138S2). C adalah faktor vegetasi penutup tanah dan 

pengelolaan tanaman dan P adalah faktor tindakan-tindakan khusus konservasi 

tanah. Penentuan nilai CP dilakukan dengan pendekatan antara keadaan di 

lapangan dengan hasil penelitian dari Pusat Penelitian Tanah Bogor (Arsyad, 

2010; Hammer 1980; Kemeneterian Kehutanan, 2009). Pencegahan erosi harus 

sudah dilakukan apabila erosi yang terjadi melebihi erosi yang diperbolehkan 

(Edp). Nilai batas erosi yang diperbolehkan (Edp) adalah nilai laju erosi yang 

tidak melebihi laju pembentukan tanah.  

Menurut Asdak (2004), erosi yang diperbolehkan (Edp) adalah kecepatan 

maksimum kehilangan tanah per tahun yang diperbolehkan agar produktivitas 

tanah dapat mencapai tingkatan optimum dalam waktu yang lama. Selanjutnya 
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dinyatakan bahwa dalam penentuan nilai Edp harus mempertimbangkan ketebalan 

lapisan tanah atas, sifat fisik tanah dan penurunan bahan organik. Edp dihitung 

berdasarkan Hammer (1981) dengan persamaan sebagai berikut: 

 

Edp=
 tanahgunaUmur 

tanahkedalaman faktor tanah x kedalaman  

Arsyad (2010) menyatakan, tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut 

oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai 

(DAS) dan masuk ke dalam badan air secara umum disebut sedimen. Sedimen 

yang terbawa masuk ke dalam sungai hanya sebagian saja dari tanah yang tererosi 

dari tempatnya, karena sebagian lagi dari tanah yang tererosi akan mengendap 

pada suatu tempat di lahan. Sedimen yang dihasilkan oleh proses erosi dan 

terbawa oleh aliran air akan diendapkan pada suatu tempat yang kecepatan airnya 

melambat atau terhenti. Peristiwa pengendapan membentuk dataran-dataran 

Aluvial yang luas, yang merupakan suatu keuntungan oleh karena dapat 

memberikan lahan untuk perluasan lahan pertanian, akan tetapi lebih banyak 

menimbulkan petaka, karena terjadi akibat salah pengelolaan. Sedimen yang 

terendapkan di dalam saluran, sungai, waduk dan muara sungai akan 

menyebabkan pendangkalan badan air tersebut, yang dapat menimbulkan kerugian 

karena mengurangi fungsi badan air.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi adalah jumlah dan 

intensitas hujan, jenis tanah, tata guna lahan, topografi, erosi di bagian hulu dan 

limpasan. Dalam mekanisme pergerakan, sedimen dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: (1) Suspensi load adalah partikel sedimen bergerak tersuspensi dalam aliran 
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air, dan (2) Bed load adalah partikel sedimen bergerak secara menggelinding dan 

melompat (Setiawan,1999). Sedimen adalah jumlah material tanah berupa kadar 

lumpur dalam air oleh aliran sungai yang berasal dari hasil proses erosi di hulu, 

yang diendapkan pada suatu tempat di hilir, dimana kecepatan pengendapan butir-

butir material suspensi lebih kecil dari kecepatan angkutnya. Pada proses 

sedimentasi, hanya sebagian material aliran sedimen di sungai yang diangkut 

keluar DAS, sedangkan yang lain mengendap di lokasi tertentu di sungai selama 

menempuh perjalanannya (PP No.37, Tahun 2012). Pada proses degradasi, 

kejadian erosi dan sedimentasi adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Sedimentasi adalah merupakan proses lebih lanjut dari kejadian erosi, 

yaitu ketika hasil erosi terangkut oleh aliran air menuju ke alur sungai hingga 

terendapkan di tempat lain, artinya semakin tinggi laju erosi, maka semakin tinggi 

pula laju sedimentasi. 

Abdurachman (2008) mengemukakan, bahwa salah satu bagian penting 

dari budidaya pertanian yang sering terabaikan oleh para praktisi adalah 

melaksanakan konservasi tanah dan air. Hal ini terjadi karena dampak degradasi 

lahan tidak selalu segera terlihat di lapangan atau tidak secara drastis menurunkan 

hasil panen, seperti dampak longsor atau banjir. Padahal tanpa tindakan 

konservasi tanah yang baik, produktivitas lahan yang tinggi dari usaha pertanian 

sulit terjamin berkelanjutan. 

Konservasi adalah usaha penempatan setiap bidang tanah pada cara 

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai 

dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Konservasi 
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didefinisikan sebagai penerapan berbagai tindakan atau perlakuan yang diperlukan 

pada suatu usahatani, agar terjadi peningkatan produk dan membangun 

produktivitas tanah yang dilakukan pada saat bersamaan. Pengertian konservasi 

tanah adalah penggunaan tanah sesuai dengan kemampuannya, sedangkan 

konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air seefisien mungkin dan 

pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim 

hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau (Arsyad, 2010). Sebenarnya 

konservasi tanah dan air merupakan dua hal yang saling berhubungan erat sekali. 

Sejak tahun 1976 pemerintah telah menggalakkan upaya konservasi tanah melalui 

kegiatan rehabilitasi lahan seperti penghijauan dan reboisasi. Sasaran dari 

penghijauan adalah lahan kritis di luar kawasan hutan, sedangkan reboisasi adalah 

di kawasan hutan. Sasaran konservasi tanah meliputi keseluruhan sumberdaya 

lahan, yang mencakup kelestarian produktivitas tanah dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan mendukung keseimbangan ekosistem. 

Dalam praktek konservasi digunakan metode konservasi tanah yang 

merupakan tindakan atau perlakuan fasilitas yang dapat digunakan untuk 

mencegah kerusakan tanah atau untuk memperbaiki tanah-tanah yang telah rusak 

atau kritis dan melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi. 

Konservasi tanah harus mempertimbangkan, teknik dan tanaman yang sesuai pada 

lokasi di mana kerusakan terjadi, spesifik lokasi dan berbasis kearifan lokal. 

Prinsipnya dengan memperhatikan dampak erosi terhadap kerusakan 

sumberdaya tanah dan air pada suatu lahan, maka perlu diusahakan tindakan-

tindakan nyata untuk memperkecil dampak yang terjadi. Mengatasi masalah 
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tersebut perlu diatur suatu upaya atau strategi konservasi tanah dan air yaitu 

bagaimana membuat program konservasi agar dapat dilaksanakan dan berhasil 

guna. Program konservasi lahan dapat berhasil dengan baik, maka perlu 

memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konservasi seperti faktor fisik 

(tanah, iklim, tanaman dan pola tanam), faktor sosial ekonomi seperti 

karakteristik petani, status kepemilikan lahan, bentuk usahatani dan aktivitas 

di luar usahatani. 

2. Ditekankan suatu pengertian bahwa konservasi tanah dan air merupakan 

bagian integral dari usaha peningkatan kesejahteraan petani. 

3. Ditegaskan bahwa konservasi tanah dan air adalah salah satu paket 

peningkatan hasil pertanian di mana program disusun atas partisipasi aktif 

petani. 

4. Program konservasi tanah dan air hendaknya disesuaikan dengan kondisi 

lahan setempat atau kearifan lokal. 

Menurut Arsyad (2010), ada beberapa metode pendekatan dalam 

konservasi lahan, yaitu:  

1. Pendekatan vegetatif adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-

sisanya untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi. Beberapa metode yang 

dapat diterapkan adalah penanaman tumbuhan atau tanaman yang menutupi 

tanah secara terus-menerus, penanaman dalam strip, pergiliran tanaman, 

sistem pertanian hutan (agroforestry), pemanfaatan sisa-sisa tanaman atau 

tumbuhan dan penanaman rumput di tanggul saluran-saluran. 
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2. Pendekatan mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan 

terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan 

dan erosi serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode ini 

berfungsi memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan 

aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbaiki atau 

memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah serta 

penyediaan air bagi tanaman. Model yang dapat diterapkan pada metode 

tersebut adalah pengolahan tanah, pengolahan tanah menurut kontur, guludan 

dan guludan bersaluran menurut kontur, pembuatan teras, water ways, rorak 

dan tanggul. Berbagai bentuk teras seperti teras bangku, teras bersaluran, rorak 

dan sebagainya, sedangkan lebar teras disesuaikan dengan kemiringan lereng 

dan arah kontur tanah. 

3. Pendekatan kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia organik 

maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan 

menekan laju erosi. Teknik ini jarang digunakan, dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa preparat kimia, khususnya dari senyawa PVA (poly 

venil alkohol). Tujuan penggunaan senyawa ini adalah untuk memantapkan 

agregat tanah, sehingga lebih tahan terhadap pengaruh pukulan air hujan 

(tanah tidak mudah terdispersi), tetapi metode ini tidak populer di tingkat 

petani karena senyawa kimia tersebut sulit diperoleh dan harganya mahal.  

 Sasaran utama yang hendak dicapai dari masing-masing metode yaitu, 

meminimalkan pengaruh daya rusak butir hujan terhadap tanah, mengendalikan 

aliran permukaan supaya tidak merusak tanah, dan memantapkan agregat tanah 

supaya tidak mudah terdispersi. 
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2.4 SWAT (Soil Water Assessment Tool) 

Penggunaan lahan suatu kawasan mempengaruhi hidrologi kawasan 

tersebut dan mengubah penggunaan lahan berarti mengubah tipe dan proporsi 

tutupan lahan, yang selanjutnya mempengaruhi hidrologi suatu DAS. Perubahan 

penggunaan lahan dengan memperluas daerah permukaan kedap air menyebabkan 

berkurangnya infiltrasi, menurunkan pengisian air bawah tanah dan meningkatkan 

aliran permukaan, secara langsung mempengaruhi peningkatan debit. Debit air 

sebagai indikator untuk menilai kualitas penggunaan lahan suatu DAS. Debit yang 

sangat tinggi di musim hujan dan rendah di musim kemarau menunjukkan adanya 

kerusakan DAS. DAS baik apabila debit terdistribusi secara baik dan merata 

sepanjang tahun. Kerusakan sumberdaya lahan DAS menuntut usaha-usaha 

perbaikan untuk meningkatkan kembali kualitas lahannya. Perencanaan 

penggunaan lahan secara optimal menjadi penting dan perlu dilakukan dalam 

suatu DAS. Salah satu model prediksi yang dapat memenuhi harapan adalah 

Model SWAT (Soil Water Assessment Tool). Model ini mempunyai kelebihan 

terletak pada parameter-parameter model yang terdistribusi di seluruh areal DAS, 

sehingga nilai-nilai parameter model benar-benar mencerminkan kondisi biofisik 

DAS pada setiap satuan luas di dalam DAS.  

SWAT merupakan model hidrologi berbasis fisika (physically based) yang 

membutuhkan informasi spesifik tentang iklim, sifat-sifat tanah, topografi, 

vegetasi, dan praktek pengelolaan lahan yang terjadi di dalam DAS. SWAT dapat 

memodelkan secara langsung proses-proses fisika yang terkait dengan pergerakan 

air, sedimen, pertumbuhan tanaman, siklus unsur hara dan lain sebagainya 

tergantung data yang dimasukkan (input) (Neitsch et al., 2005).  
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Proses-proses tersebut didasarkan pada konsep neraca air dan untuk 

pemodelan, suatu DAS dibagi menjadi beberapa Sub-DAS yang didasarkan pada 

kesamaan penggunaan tanah atau sifat lain yang berpengaruh terhadap hidrologi. 

Dalam menjalankan analisis hidrologi, SWAT menggunakan neraca air sebagai 

dasar pemodelan. Siklus hidrologi tersaji pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 

Siklus Hidrologi 
(Sumber : Neitsch et al., 2005) 

Dalam analisis menggunakan model SWAT, yang menjadi input data: 

iklim dan penutupan lahan. Iklim merupakan salah satu input model SWAT yang 

mengontrol neraca air dan menentukan komponen yang penting dalam siklus 

hidrologi. Data iklim yang dibutuhkan yaitu curah hujan, suhu udara maksimum 

dan minimum. Hujan yang turun akan terintersepsi dan tertahan pada kanopi/tajuk 

tanaman atau jatuh ke permukaan tanah. Air yang jatuh pada permukaan tanah 
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akan terinfiltrasi ke dalam profil tanah hingga tanah jenuh air dan mengalir di 

permukaan sebagai aliran permukaan (surface runoff), yang terjadi di sepanjang 

permukaan suatu lereng. 

Model ini memprediksi atau analisis menggunakan GIS (Geographic 

Information System). Fungsi terpenting dari GIS adalah dalam menyajikan hasil 

analisis hidrologi dalam format yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. 

GIS memiliki empat kemampuan dalam hal menangani data bereferensi geografis 

yaitu pemasukan, pengelolaan atau manajemen data (penyimpanan dan 

pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis serta luaran. GIS adalah suatu 

sistem komputer yang mampu menangani dan memanfaatkan data yang 

menggambarkan tempat di atas muka bumi (Budiyanto, 2002 ; Dwi Dasanto, 

2004).  

SWAT merupakan model kontinyu berbasis fisik yang menggambarkan 

hubungan antara parameter input dan out put sehingga membutuhkan informasi 

yang detail tentang iklim, karakterisitik tanah, topografi, vegetasi dan pengelolaan 

lahan. SWAT adalah model hidrologi yang dikembangkan untuk memprediksi 

pengaruh pengelolaan lahan terhadap debit air, dan sedimen dalam periode waktu 

yang panjang (Ardiansyah et al., 2005; Neitsch et al., 2011).  

Mosher (2004) menyatakan bahwa Model SWAT adalah suatu model 

DAS yang dikembangkan untuk mengukur dampak dari pengelolaan lahan di 

daerah aliran sungai besar yang kompleks terhadap kondisi hidrologi atau debit 

air. Tujuan dari model ini adalah untuk memprediksi efek dari keputusan 

manajemen dengan cukup akurat pada daerah aliran sungai besar menyangkut 

debit air, erosi, dan sedimen. Para peneliti sudah banyak menerapkan model 
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SWAT di berbagai wilayah dan negara. Ardiansyah et al., (2005) menerapkan 

SWAT di DAS Cijalupang, Jawa Barat. Dina et al., (2004) menggunakan SWAT 

untuk mensimulasi debit sungai di Mustang Creek Basin, California, dan 

Droogers dan Loon (2007) menerapkan model SWAT di Gediz Basin–Turkey. 

SWAT memungkinkan sejumlah proses fisik yang berbeda untuk disimulasikan 

pada suatu DAS, dan untuk pemodelan, SWAT membagi DAS menjadi beberapa 

Sub-DAS yang didalamnya terdapat HRU (Hydrologic Responsive Unit) atau 

URH (Unit Respon Hidrologi) atau satuan respon hidrologi. HRU/URH adalah 

pengelompokan berdasarkan kesamaan penggunaan lahan dan tanah atau sifat lain 

yang berpengaruh terhadap hidrologi DAS, sehingga dapat mencari tahu lokasi 

dalam DAS yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kerusakan DAS 

(Neitsch et al., 2005; 2011). 

SWAT terus mengalami perkembangan sejak awal diciptakan hingga kini, 

dan SWAT telah coba dikembangkan untuk daerah tropis yang pada dasarnya 

memiliki ketersediaan data yang berbeda dengan daerah sub tropis dimana model 

ini diciptakan. Pengembangan SWAT sangat didukung oleh perkembangan 

teknologi. Pada awalnya, SWAT telah dikembangkan dalam Windows (Visual 

Basic), GRASS, ArcView, ArcGIS dan terakhir dikembangkan dalam Map 

Window, suatu interface untuk SWAT yang dapat diakses bebas oleh pengguna 

(Niraula et al.,2012 ; Jaswinder Singh et al.,2004)  
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2.5 Analisis Usahatani 

2.5.1 Karakteristik Responden  

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah: umur responden, 

pendidikan formal responden, luas lahan garapan, jumlah anggota keluarga rumah 

tangga responden, pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan 

Pada umumnya umur mencerminkan pengalaman dan kemampuan dalam 

bekerja. Seseorang yang berada pada umur yang produktif masih mampu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan barang maupun jasa untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Umur seseorang dapat mencerminkan 

kemampuan dan kondisi lahiriah seseorang yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pasar kerja. Umur merupakan lamanya responden hidup di 

dunia dan merupakan umur seseorang yang masih layak untuk ikut serta dalam 

pasar kerja. 

Pendidikan merupakan hal yang penting karena dari tingkat pendidikan 

maka dapat diketahui kemampuan penduduk dalam menyerap pengetahuan. Selain 

itu tingginya tingkat pendidikan juga mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut 

mau menerima suatu inovasi, karena pada umumnya orang yang berpendidikan 

tinggi akan lebih terbuka wawasannya untuk sebuah perubahan. 

Luas lahan garapan merupakan keseluruhan luas lahan yang sedang 

digarap baik yang dimiliki sendiri, menyewa, maupun menyakap. Luas lahan 

garapan berpengaruh terhadap besar pendapatan yang diterima oleh petani. 

Semakin luas lahan garapan, maka semakin tinggi produksinya dan secara 

otomatis pendapatannya pun semakin meningkat.  
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Pekerjaan dibedakan menjadi dua yaitu, pekerjaan pokok dan pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan pokok merupakan suatu pekerjaan dimana waktu lebih 

banyak tercurah untuk pekerjaan pokok, dibandingkan pekerjaan yang lain, 

sedangkan pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan apabila ada 

waktu senggang saja.  

 
2.5.2 Pengertian Usahatani 

Menurut Hernanto (1999), usahatani sebagai organisasi dari alam, kerja 

dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi itu 

ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seorang, 

segolongan sosial, baik yang terikat genologis, politis maupun teritorial sebagai 

pengelolanya. Pada definisi tersebut, terdapat unsur pokok yang harus ada pada 

suatu usahatani yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan pengelolaan (manajemen). 

Sejalan dengan pengertian tersebut, Soeharjo dan Effendi (1993) menyatakan, ada 

empat hal yang perlu diperhatikan untuk pembinaan usahatani, yaitu: (1) 

organisasi usahatani yang difokuskan pada pengelolaan unsur-unsur produksi dan  

tujuan usahanya, (2) pola pemilikan tanah usahatani, (3) kerja usahatani yang 

difokuskan pada distribusi kerja dan pengangguran dalam usahatani, dan (4) 

modal usahatani yang difokuskan pada proporsi dan sumber modal petani. 

Soekartawi dkk. (1996) mendefinisikan usahatani adalah setiap kombinasi 

yang tersusun dengan batasannya, pada setiap usahatani selalu ada unsur lahan 

pertanian yang mewakili alam, ada unsur tenaga kerja yang bertumpu pada 

anggota petani dan unsur modal yang beraneka ragam jenisnya dan unsur 

pengelolaan yang dibawakan oleh seorang yang disebut sebagai petani.  
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Usahatani merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat 

di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan, tanah 

dan air, perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bagian-

bagian yang didirikan di atas tanah dan sebagainya. Usahatani dapat berupa usaha 

bercocok tanam atau memelihara ternak (Mubyarto, 1991).  

Menurut Dana Medana (2005), usahatani adalah kegiatan usaha manusia 

untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman 

atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang 

bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya. 

 
2.5.3 Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani 

2.5.3.1  Biaya Usahatani 

Proses produksi bisa berjalan dengan baik apabila faktor-faktor produksi 

utama yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Menurut Daniel (2002), faktor produksi 

terdiri dari empat komponen, yaitu: tanah, modal (biaya), tenaga kerja dan 

pengelolaan (manajemen). Masing-masing faktor produksi tersebut mempunyai 

fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Kalau salah satu faktor 

tidak tersedia, maka proses produksi tidak akan berjalan, terutama tiga faktor 

seperti: tanah, modal (biaya) dan tenaga kerja. Modal (biaya) sebagai salah satu 

faktor produksi mutlak diperlukan untuk memperoleh sarana produksi lainnya.  

Analisis biaya usahatani sangat diperlukan sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan mengenai penggunaan teknologi dan di dalam memilih 
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prioritas yang paling baik untuk waktu yang akan datang dengan tujuan untuk 

meningkatkan produksi usahatani dan memperbaiki taraf hidup petani 

(Hadisapoetro, 1997).  

Dalam usahatani dikenal dua macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya 

yang dibayarkan dan biaya tidak tunai atau biaya yang tidak dibayarkan (Daniel, 

2002). Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga 

kerja luar keluarga, membeli input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan 

lain-lain. Biaya tidak tunai adalah pengeluaran tidak dalam bentuk uang, biasanya 

dalam bentuk benda (in natura), misalnya membayar iuran dengan sejumlah 

produksi. Selain penggolongan tersebut di atas, biaya produksi, menurut 

Mubyarto (1991) dan Soekartawi (1997), dapat pula dibagi kedalam biaya tetap 

dan biaya variabel (tidak tetap). Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya 

tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya sewa atau bunga tanah 

yang berupa uang. Biaya variabel (biaya tidak tetap) adalah: jenis biaya yang 

besar kecilnya berhubungan langsung dengan besar kecilnya produksi, misalnya 

pengeluaran untuk bibit, pengolahan tanah, dan lain-lain. Penjumlahan dari biaya 

tetap dan biaya variabel (biaya tidak tetap) disebut biaya total, jika ketiga konsep 

biaya tersebut diformulasikan ke dalam bentuk fungsi matematika, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

TC  =  FC + VC 
FC  =  K 
VC =  Xi . Pxi, sehingga TC = K+Xi . Pxi.  

Dimana:  

TC  =  Biaya total 
FC =  Biaya tetap 
VC =  Biaya variabel 
K =  Suatu jumlah tetap (konstanta) 
Xi =  Jumlah faktor variabel yang digunakan 
Pxi =  Harga per unit faktor variabel 
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2.5.3.2  Penerimaan Usahatani 

Usahatani tidak hanya menitik beratkan pada aspek produksi, tetapi 

sekaligus juga aspek pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya 

(Adjid, 1994). Menurut Fagi dan Zaini (1996) orientasi pembangunan pertanian 

dewasa ini lebih mengarah kepada peningkatan pendapatan petani dengan 

pendekatan agribisnis, oleh karena itu upaya untuk mempertahankan swasembada 

beras tidak hanya bertumpu pada upaya peningkatan produksi padi tetapi juga 

lebih memperhatikan kualitas hasil karena aspek ini terkait erat dengan daya saing 

produksi. Senada juga dengan yang dinyatakan Sumodiningrat (1990), bahwa 

peningkatan produksi pertanian yang memperhatikan kesejahteraan petani adalah 

peningkatan produksi yang dapat memberikan jaminan pendapatan dari 

usahataninya, sehingga diharapkan dapat menciptakan surplus yang dapat di 

investasikan untuk meningkatkan produktivitas usahataninya dan daya beli petani 

terhadap produk lain yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh petani.  

Hasil penjualan produk petani yang dikenal dengan istilah penerimaan 

(Total Revenue, TR=PxQ) adalah produksi fisik petani (Quantity, Q) dikalikan 

dengan harga produk per unit (Price, P). Makin produktif usahatani petani, makin 

tinggi produksi (asumsi harga produk per unit tetap), maka makin meningkat 

penerimaan petani (Soekartawi,1997). 
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2.5.3.3 Pendapatan Usahatani 

Pendapatan bersih usahatani (net farm income) merupakan ukuran 

keuntungan usahatani yang dapat dipakai untuk membandingkan penampilan 

beberapa usahatani. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan 

kotor (penerimaan) usahatani dan pengeluaran total usahatani. Pendapatan kotor 

usahatani (gross farm income) didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani 

dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Jangka 

waktu penghitungan umumnya setahun, dan mencakup semua produk yang: 

(1) dijual, (2) dikonsumsi rumah tangga petani, (3) digunakan dalam usahatani 

untuk bibit, (4) digunakan untuk pembayaran dan (5) disimpan atau ada di gudang 

pada akhir tahun. Pengeluaran total usahatani (total farm expenses) didefinisikan 

sebagai nilai semua masukan yang habis dipakai atau dikeluarkan di dalam proses 

produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani (Soekartawi et al., 

1996).  

Menurut Hadisapoetro (1997), usahatani dikatakan berhasil dalam arti 

memberikan penghasilan yang cukup bagi petani beserta keluarganya apabila 

secara minimal memenuhi syarat-syarat: 

1. Usahatani harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar 

biaya semua peralatan yang dikeluarkan (sarana produksi). 

2. Usahatani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan 

untuk membayar bunga modal yang digunakan.  

3. Usahatani harus dapat membayar upah tenaga kerja petani dan keluarganya 

yang dipergunakan usahatani secara layak. 
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4. Usahatani yang bersangkutan haruslah paling sedikit berada dalam keadaan 

seperti semula. 

5. Usahatani harus pula dapat membayar tenaga petani sebagai manager yang 

harus mengambil keputusan mengenai apa yang harus dijalankan, kapan, 

dimana dan bagaimana menjalankannya. 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa dalam kenyataannya ada beberapa 

hal yang menyebabkan keuntungan maksimum sulit dicapai oleh petani, antara 

lain: 

1. Petani tidak atau belum memahami prinsip hubungan antara input dengan 

output sehingga sering ditemui petani yang menggunakan input berlebihan 

sehingga keuntungan yang diterima menjadi lebih kecil. 

2. Petani sering dihadapkan pada faktor resiko tinggi. 

3. Petani sering dihadapkan pada faktor ketidakpastian harga di masa yang akan 

datang dan pada saat panen biasanya harga turun. 

4. Keterbatasan petani dalam menyediakan input yang kadang-kadang diikuti 

dengan kurangnya keterampilan dalam berusahatani yang akan menyebabkan 

rendahnya produksi yang dihasilkan. 

Pendapatan (π) adalah selisih antara penerimaan (TR) dan total biaya 

usahatani (TC). Pendapatan usahatani menyangkut penerimaan hasil dan 

keuntungan yang timbul karena pemakaian kekayaan dan jasa atau dengan kata 

lain pendapatan dapat diungkapkan sebagai suatu bentuk imbalan untuk jasa 

pengelola, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki yang diperoleh dari kegiatan 

produksi. 
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Dalam menganalisis suatu usahatani, maka data yang perlu dikumpulkan 

antara lain, penerimaan (TR) yang merupakan perkalian antara produksi per luas 

garapan dan harga komoditas per unit, biaya total (TC) yang terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung 

pada volume produksi, seperti pajak, berbagai iuran, dan alat-alat pertanian. Biaya 

variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada volume produksi, seperti 

biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku (saprodi). Berdasarkan data tersebut, 

maka dapat dihitung pendapatan kotor (yang merupakan selisih antara total 

penerimaan dan total biaya) untuk suatu cabang usahatani (on-farm). Menghitung 

pendapatan petani, maka harus pula dihitung pendapatan luar usahatani (non-

farm), mungkin di sela-sela bertani mereka berburuh, atau keluarganya ada yang 

berdagang. Berdasarkan data-data usahatani, tidak hanya dapat dihitung 

pendapatan kotor, juga dapat dihitung kelayakan usahatani dengan perbandingan 

antara total penerimaan (TR) dan total biaya (TC), yang sering diistilahkan 

dengan TR-TC rasio (TR/TC) atau R-C rasio (R/C), jika diungkapkan dengan 

formula, yaitu: 

TR  =  Py x Y 
TC  =  FC + VC; di mana VC = Px x X  
π   =  TR – TC   
 R/C  =  TR/TC 
 
Jika π > 0, berarti usahatani yang bersangkutan menguntungkan, dan jika π 

< 0, berarti usahatani yang bersangkutan menderita kerugian, atau apabila 

menggunakan kriteria formula rasio, jika R/C > 1, berarti usahatani tersebut 

menguntungkan dan layak dilanjutkan, dan jika R/C < 1, maka usahatani tersebut 

menderita kerugian, sehingga harus ditutup. Misal, nilai R/C = 1,22 adalah lebih 
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besar daripada satu, yang berarti menguntungkan dan layak dilanjutkan. Nilai R/C 

jika dijabarkan lebih jauh, R/C = 1.22 = 1,22/1, berarti penerimaan (Revenue, R) 

sebesar Rp 1,22 dan biaya (cost, C) sebesar Rp 1, sehingga memperoleh 

keuntungan sebesar Rp 1,22 – Rp 1 = Rp 0,22. Ilustrasi seperti diuraikan ini 

digunakan untuk menganalisis kondisi usahatani, khususnya analisis pendapatan 

usahatani di lokasi penelitian yaitu di bagian hulu, tengah dan hilir DAS Ayung.  

 
 
 
 
 


