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ABSTRAK 

Gerusan tebing sungai merupakan salah satu permasalahan yang 
mengancam kestabilan tebing sungai, gerusan ini banyak menimbulkan 
kerugian yang berdampak terhadap keberlangsungan lahan yang ada 
disekitar sungai, tidak sedikit perkebunan dan perumahan warga yang 
tinggal di pinggir sungai. Penelitian ini menggunakan analisis pengolahan 
data dengan 3 variasi pengolahan data vegetasi, data kecepatan aliran, 
data hasil pengukuran sedimen, data hasil debit sedimen, hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa 
koefisien hambatan bentuk vegetasi pada tebing sungai dengan kondisi 
vegetasi yang rapat adalah sebesar 94.82 sedangkan untuk vegetasi yang 
tidak rapat koefisien hambatan bentuk vegetasi sebesar 30.81. 

 
Kata kunci: gerusan, kecepatan aliran, vegetasi. 
 

ABSTRACT 

 

River cliff scour is one of the problems that threatens the stability of river cliffs, 

this scour causes a lot of losses that have an impact on the sustainability of the 

land around the river, not a few plantations and housing residents who live on the 

river bank. This study uses data processing analysis with 3 variations of 

vegetation data processing, flow velocity data, sediment measurement data, 

sediment discharge data, the results of this study indicate that. is 94.82 while for 

vegetation that is not dense, the coefficient of inhibition of vegetation form is 

30.81. 

 

Keywords: scour, flow velocity, vegetation. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gerusan tebing sungai merupakan salah satu permasalahan yang 

mengancam kestabilan tebing sungai, gerusan ini banyak menimbulkan kerugian 

yang berdampak terhadap keberlangsungan lahan yang ada disekitar sungai, tidak 

sedikit perkebunan dan perumahan warga yang tinggal di pinggir sungai. 

Kecamatan Buluppoddo, merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pinggir 

sungai tangka Kabupaten Sinjai. Terjadinya gerusan dasar sungai dan gerusan 

lokal yang sudah sangat mengkhawatirkan. Gerusan tebing sungai merupakan hal 

yang sangat mengancam lahan yang ada disepanjang sungai tersebut, jika 

dibiarkan gerusan tersebut dapat terus menerus mengikis lahan penduduk, 

Pembangunan wilayah keairan (sungai, danau, dan pantai) di seluruh dunia 

dewasa ini sebagian besar masih menggunakan pola pendekatan rekayasa teknik 

sipil hidro secara parsial (hidraulik konvensional). Sehingga hasil rekayasa 

tersebut sangat terkesan lepas bahkan bertentangan dengan pendekatan ekologi 

dan lingkungan. Dalam penanganan erosi tebing sungai di Indonesia, pada 

umumnya masih menggunakan pola rekayasa konvensional. Contohnya dibuatnya 

pelurusan sungai dan perkerasan tebing sungai. Sedangkan metode ini memiliki 

dampak buruk terhadap komponen biotik dan abiotik sungai. Sehingga layaknya 

penanganan tebing sungai ini dilakukan dengan metode eko-hidraulik. Salah 

satunya adalah dengan tidak mengubah kondisi asli sungai, namun dengan 

memanfaatkan vegetasi tebing sungai untuk menanggulangi terjadinya erosi 

tebing. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada 
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masyarakat, metode ini relatif mudah dan ramah lingkungan dalam usaha 

melindungi tebing sungai dari ancaman gerusan aliran air sungai tersebut, karena 

tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sungai.  Sehubungan 

dengan hal tersebut di atas, maka penulis mengajukan skripsi ini dengan 

judul‘’ANALISIS PENANGGULANGAN EROSI TEBING SUNGAI TANGKA 

DENGAN METODE VEGETASI DI KABUPATEN SINJAI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar koefisien hambatan bentuk vegetasi yang ada di tebing 

Sungai Tangka pada kondisi vegetasi rapat dan tidak rapat?  

2. Bagaimana kerapatan vegetasi di tebing Sungai terhadap kecepatan 

aliran? 

3. Berapa besar erosi tebing Sungai Tangka terhadap besarnya debit 

sedimen pada kondisi vegetasi rapat dan tidak rapat? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang di atas,  maka  tujuan  yang  ingin dicapai  

dalam penelitian  ini adalah, sebagai berikut: 

i. Menganalisis koefisien hambatan bentuk vegetasi yang ada ditebing 

Sungai Tangka. 

ii. Menganalisis kerapatan vegetasi ditebing Sungai Tangka terhadap 

kecepatan aliran. 
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iii. Menganalisis erosi tebing Sungai Tangka terhadap besarnya debit sedimen 

pada kondisi vegetasi rapat dan tidak rapat. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merujuk pada asas fungsi. Hakekat dari bentuk sungai 

yang senantiasa dapat  memberikan  manfaat baik  langsung  maupun  tidak 

langsung, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Metode vegetasi untuk menanggulangi laju erosi pada tebing Sungai 

Tangka. 

2. Metode vegetasi efektif untuk menanggulangi laju erosi pada tebing 

Sungai Tangka di Sinjai. 

3. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai 

penanggulangan erosi dengan metode vegetasi dalam menanggulangi laju 

erosi pada tebing Sungai Tangka di Sinjai. 

E. Batasan Masalah 

Agar tujuan penulisan ini mencapai sasaran yang diinginkan dan lebih 

terarah, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di tebing Sungai Tangka di Kabupaten Sinjai. 

2. Penanggulangan erosi Sungai Tangka menggunakan metode Vegetasi. 

3. Menganalisis tentang penanggulangan erosi pada tebing Sungai Tangka di 

Kabupaten Sinjai. 

F. Sistmatika Penulisan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian, maka kami menguraikan secara 
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sistematika penulisan berikut ini : 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian.     

BAB II Tinjauan Pustaka, Menguraikan mengenai dasar-dasar teori 

tentang erosi khususnya erosi tebing sungai, sedimen, daerah aliran sungai (DAS), 

serta kaitannya dengan vegetasi sekitar tebing sungai.  

BAB III Metode Penelitian, menguraikan lokasi dan waktu penelitian, 

peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti meteran untuk pengukuran 

penampang sungai, Current Meter untuk pengukuran kecepatan aliran, serta 

prosedur dalam pengambilan data vegetasi, kecepatan aliran, dan debit sedimen. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Membahas tentang hasil dan 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Yaitu hasil perhitungan 

koefisien hambatan bentuk vegetasi, kerapatan vegetasi, kecepatan aliran, serta 

debit sedimen.  

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran 

yang berkaitan dengan permasalahan erosi tebing sungai tangka. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A.  Erosi 

1. Definisi Erosi 

Di wilayah Indonesia yang beriklim tropis, erosi terutama disebabkan oleh 

air hujan (Rahim 2003). Pengertian erosi tanah adalah peristiwa hilang atau 

terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain, baik 

disebabkan oleh pergerakan air, angin, dan es. Menurut Arsyad (2000), erosi 

terjadi akibat interaksi kerja antara faktor iklim, topografi, tanah, vegetasi dan 

manusia. Faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap erosi adalah intensitas 

curah hujan. Kecuraman dan panjang lereng merupakan faktor topografi yang 

berpengaruh terhadap debit dan kadar lumpur. Faktor tanah yang mempengaruhi 

erosi dan sedimentasi yang terjadi adalah : luas jenis tanah yang peka terhadap 

erosi, luas lahan kritis atau daerah erosi dan luas tanah berkedalaman rendah. 

Pemahaman erosi secara universal ialah proses terlepasnya butiran tanah 

dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air 

atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di 

tempat yang lain (Suripin, 2002). Pada prinsipnya erosi yang paling sering terjadi 

dengan tingkat produksi sedimen (sediment yield) paling besar adalah erosi 

permukaan (sheet erosion) jika dibandingkan dengan beberapa jenis erosi yang 

lain yakni erosi alur (rill erosion), erosi parit (gully erosion) dan erosi tebing atau 

lereng sungai (stream bank erosion). Secara keseluruhan laju erosi yang terjadi 

disebabkan dan dipengaruhi oleh lima faktor diantaranya faktor iklim, struktur dan 

jenis tanah, vegetasi, topografi dan faktor pengelolaan tanah. Faktor iklim yang 
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paling menentukan laju erosi adalah hujan yang dinyatakan dalam nilai indeks 

erosivitas hujan (Suripin, 2002). Curah hujan yang jatuh secara langsung atau 

tidak langsung dapat mengikis permukaan tanah secara perlahan dengan 

pertambahan waktu dan akumulasi intensitas hujan tersebut akan mendatangkan 

erosi (Kironoto, 2003 ) Erosi permukaan (sheet erosion) terjadi pada lapisan tipis 

permukaan tanah yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan limpasan permukaan 

(runoff). Erosi jenis ini akan terjadi hanya dan jika intensitas dan/atau lamanya 

hujan melebihi kapasitas infiltrasi dan kapasitas simpan air tanah. Prosesnya 

dimulai dengan lepasnya partikel-partikel tanah yang disebabkan oleh energi  

Kinetik air hujan dan berikutnya juga disertai dengan pengendapan sedimen 

(hasil erosi) di atas permukaan tanah. Kedua peristiwa yang terjadi secara 

sinambung tersebut menyebabkan turunnya laju infiltrasi karena pori-pori tanah 

tertutup oleh kikisan partikel tanah (Asdak, 1995). Fenomena ini dapat 

mempercepat dan meningkatkan laju erosi pada permukaan tanah.  

B. Jenis-jenis Erosi  

Menurut pendapat Asdak (2004), proses erosi terdiri atas tiga bagian yang 

berurutan: pengelupasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan 

pengendapan (sedimentation). Erosi permukaan tanah disebabkan oleh air hujan 

dan juga dapat terjadi karena tenaga angin dan salju. Beberapa tipe erosi 

permukaan yang umum dijumpai di daerah tropis adalah : 1) Erosi percikan 

adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh tenaga kinetik 

air hujan bebas atau sebagai air lolos; 2) Erosi kulit adalah erosi yang terjadi 

ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi 
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air hujan dan air aliran (runoff); 3) Erosi alur adalah pengelupasan yang diikuti 

dengan pengangkutan pertikel-pertikel tanah oleh aliran air larian yang 

terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air; 4) Erosi selokan/parit adalah erosi 

yang membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar serta merupakan tingkat 

lanjutan dari erosi alur; 5) Erosi tebing sungai adalah pengikisan tanah pada 

tebing-tebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. 

C. Erosi Tebing Sungai  

Erosi tebing sungai (Streambank Erosion) adalah pengikisan tanah pada 

tebing-tebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Dua 

proses berlangsungnya erosi tebing sungai adalah oleh adanya gerusan aliran 

sungai dan oleh adanya longsoran tanah pada tebing sungai.  

Proses yang pertama berkorelasi dengan kecepatan aliran sungai. Semakin 

cepat laju aliran sungai (debit puncak atau banjir) semakin besar kemungkinan 

terjadinya erosi tebing. Erosi tebing sungai dalam bentuk gerusan dapat berubah 

menjadi tanah longsor ketika permukaan sungai surut (meningkatkan gaya tarik ke 

bawah) sementara pada saat bersamaan tanah tebing sungai terjadi setelah debit 

aliran besar berakhir atau surut.  

Proses terjadinya erosi tebing yang kedua lebih ditentukan oleh keadaan 

kelembaban tanah di tebing sungai menjelang terjadinya erosi. Dengan kata lain 

erosi tebing sungai dalam bentuk longsoran tanah terjadi karena beban meningkat 

oleh adanya kelembaban tanah yang tinggi dan beban ini lebih besar daripada 

gaya yang mempertahankan tanah tetap pada tempatnya (Hooke,1979). 
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Posisi tebing sungai yang mempunyai potensi terjadinya erosi adalah 

lekukan-lekukan sungai karena gaya benturan aliran sungai di tempat tersebut 

adalah deras. Erosi tebing sungai dapat dikurangi dengan cara penanaman vegatasi 

sepanjang tepi sungai. Vegetasi ini, melalui sistem perakaran, tidak saja 

menurunkan laju erosi, tetapi juga mencegah tanah longsor di daerah tersebut 

karena menanggulangi kelembaban tanah oleh adanya proses transpirasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Terjadinya Erosi Tebing Sungai  

(Sumber : Darra Lantang, 2022). 

D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Erosi Tebing Sungai  

Berdasarkan pandangan Hooke yang mengemukakan 3 faktor penyebab 

terjadinya erosi tebing sungai berdasarkan karakterisitik fisik tebing sungai 

sebagai berikut:  

1) Erosi tebing sungai yang sebagian besar disebabkan oleh adanya 

kecepatan aliran sungai, dalam hal ini pengaruh debit puncak terhadap terjadinya 

erosi adalah besar. 

2) Tebing sungai dengan karakteristik tanah terdiri dari bahan berpasir 

dengan kelembaban tinggi. Erosi yang terjadi umumnya dalam bentuk longsor. 
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3) Tebing sungai dengan karakteristik tanah solid (mempunyai resistensi 

tinggi terhadap pengelupasan partikel tanah). Erosi, dalam skala kecil, umumnya 

terjadi oleh adanya penambangan tebing sungai atau ketika berlangsung debit 

aliran besar (banjir). Dalam penelitian tersebut juga tidak ditemukan bukti kuat 

bahwa erosi tebing sungai dipengaruhi oleh besarnya intensitas hujan lokal. Erosi 

tebing sungai dipengaruhi, antara lain, oleh kecepatan aliran, kondisi vegetasi di 

sepanjang tebing sungai, kegiatan bercocok tanam di pinggir sungai, dan tekstur 

tanah. Alur sungai yang tidak teratur dengan banyak rintangan seperti tanggul 

pencegah tanah longsor, dapat mempertajam kelokan sungai dan menjadi 

penyebab utama erosi sepanjang tebing sungai.  

Menurut pendapat (Asdak, 2014), Dalam kasus erosi tebing, proses 

terjadinya bervariasi tergantung pada faktor-faktor penyebabnya. Peranan vegetasi 

dalam mencegah atau mereduksi terjadinya erosi tebing sungai adalah melalui 

proses berikut :  

1) Pengikatan partikel-partikel tanah oleh vegetasi. 

2) Menurunkan tingkat kelembaban tanah melalui proses evaporasi, 

transpirasi, dan dengan demikian, menanggulangi potensi terjadinya tanah 

longsor. 

 3) Meningkatkan laju infiltrasi sehingga dapat menurunkan volume air 

larian, faktor penyebab terjadinya erosi. 

4) Melalui sistem perakaran vegetasi, muatan sedimen dalam sungai dapat 

diendapkan di tebing-tebing sungai sehingga dapat memantapkan tebing sungai.  
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Penanggulangan erosi dengan metode vegetasi adalah pencegahan atau 

menanggulangi erosi tebing sungai adalah bersifat melindungi (menanggulangi 

gerusan air sungai) dan memantapkan (menanggulangi potensi longsor) tebing 

sungai. Peranan vegetasi dalam mencegah atau menanggulangi erosi tebing sungai 

ditentukan oleh jenis dan kerapatan vegetasi (Throne, 1990). Vegetasi berfungsi 

efektif dalam menanggulangi erosi tebing dengan menurunkan laju kecepatan 

aliran. Kerapatan formasi vegetasi juga memegang peranan yang menentukan, 

pada formasi vegetasi tidak atau kurang rapat dapat mendorong terbentuknya arus 

berputar yang bersifat meningkatkan erosi tebing. Efektifitas peranan vegetasi 

dalam mencegah erosi tebing sungai juga ditentukan luas penutupan lahan. Agar 

efektif, penutupan vegetasi harus diusahakan sampai pada batas permukaan air 

sungai dan dipilih jenis vegetasi dengan sistem perakaran. 

E. Sedimentasi  

Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, 

atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah 

kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Hasil 

sedimen adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di daerah 

tangkapan air yang diukur pada periode waktu dan tempat. Hasil sedimen 

biasanya diperoleh dari pengukuran sedimen terlarut dalam sungai (suspended 

sediment) atau dengan pengukuran langsung dalam sungai.  Jenis-Jenis Muatan 

Sedimen sebagai berikut :  

1) Muatan Sedimen melayang (suspended load) Indikator terjadinya 

sedimentasi dapat di lihat dari besarnya kadar lumpur dalam air yang terangkut 
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oleh aliran air sungai, atau banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan 

atau waduk. Makin besar kadar sedimen yang terbawa oleh aliran berarti makin 

tidak sehat kondisi DAS. Besarnya kadar muatan sedimen dalam aliran air 

dinyatakan dalam besaran laju sedimentasi (dalam satuan ton atau m³ atau mm per 

tahun). Kadar muatan sedimen dalam aliran air di ukur dari pengambilan contoh 

air pada berbagai tinggi muka air (TMA) banjir saat musim penghujan. Qs dalam 

ton/hari dapat di jadikan dalam ton/ha/thn dengan membagi nilai Qs dengan luas 

DAS. Selanjutnya nilai Qs dalam ton/ha/th di konversikan menjadi Qs dalam 

mm/tahun dengan mengalikannya dengan berat jenis (BJ) tanah menghasilkan 

nilai tebal endapan sedimen (Seta, 1995). Debit sedimen melayang dapat di hitung 

sebagai hasil perkalian antara konsentrasi sedimen dan debit air, dengan 

persamaan sebagai berikut:  

Qsi = k x Cs x Q (1) Dimana :  

Qsi = Debit Sedimen Melayang (ton/hari)  

k = Faktor Konversi (0.0864)  

Cs = Konsentrasi Sedimen (mg/l)  

Q = Debit Air sungai (m3 /dtk) (b)  

2) Muatan Sedimen Dasar (bed load); Sedimen ini bergerak di dasar saluran 

dengan cara menggelinding (rolling), menggeser (sliding), dan meloncat 

(jumping) atau dengan kata lain partikel-partikel kasar yang bergerak sepanjang 

dasar sungai secara keseluruhan. Adanya muatan dasar di tunjukkan oleh gerakan-

gerakan partikel-partikel dasar sungai, akan tetapi tidak akan lepas dari dasar 

sungai. Pengukuran sedimen dasar (bed load) secara langsung sangat sulit di 
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lakukan. Pengukuran sedimen dasar (bed load) biasanya di lakukan dengan 

pengambilan sampel dengan alat penangkap sedimen. Bila pengukuran sedimen 

dasar (bed load) tidak di lakukan, besarnya sedimen tersebut dapat di perkirakan 

dengan menggunakan tabel Borland dan Maddock (1951) dalam Puslitbang PU 

tahun 2019, yang tergantung pada konsentrasi dan gradasi butiran sedimen layang 

(suspended load) berupa clay, silt, dan pasir (Soewarno, 1991). (c) Muatan Bilas 

(wash load) Muatan bilas adalah angkutan partikel halus yang berupa lempung 

(silt), debu (dust) yang terbawa oleh aliran sungai. Muatan bilas bersumber dari 

hasil pelapukan lapisan atas batuan atau tanah (partikel – partikel) Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Partikel – partikel ini terbawa oleh aliran permukaan atau angin ke 

dalam sungai. Muatan bilas dalam jumlah besar dapat di temui pada awal musim 

hujan, volume muatan bilas yang terbawa oleh aliran sungai tidak terbatas 

kadang-kadang mengubah viskositas air sungai. Secara kuantitatif volumenya 

besar, tetapi terhadap perilaku sungai umumnya pengaruhnya kecil. (d) Muatan 

Sedimen Total; Untuk menghitung angkutan sedimen total bisa di gunakan 

metode penjumlahan antara sedimen layang (suspended load) dengan sedimen 

dasar (bed load). Hasil pehitungan debit muatan melayang (suspended load) di 

pergunakan untuk menghitung total sedimen. Material dasar/muatan dasar (bed 

load) di perkirakan berdasarkan metode BALITBANG pengairan Bandung, yaitu 

menggunakan tabel “Borland dan Maddock”. 

Tabel 2.1 Persentasi Sedimen Dasar Menurut Borland dan Maddock. 

Konsentasi 

Sedimen 

Layang 

Jenis Bahan 

Sedimen Dasar 

Bahan asal 

Sedimen Layang 

Presentase 

Sedimen Dasar 

terhadap 

Layang 

Kecil < 1000 Pasir kerikil dan Sama dengan bad 50% 
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PPM batu load Clay, slit,  

dengan sedikit 

pasir 

 

50% 

Sedang 1000 – 

7500 PPM 

Pasir kerikil dan 

batu 

Sama dengan bad 

load Clay, slit, 

25% pasir atau 

kurang 

10 – 25 % 

 

5 – 10 % 

Besar > 7500 ke 

atas 

Pasir kerikil dan 

batu 

Sama dengan bad 

load Clay, slit, 

25% pasir atau 

kurang 

10 – 20 % 

 

2 – 8 % 

     Sumber: Borland dan Maddock (1951) dalam Balitbang PU (2019) 

Total sedimen dapat di hitung sebagai hasil penjumlahan antara muatan 

layang dengan materil dasar yang di rumuskan sebagai berikut :  

Qs = Qsi + Ql (2) Dimana:  

Qs = Total sedimen (ton/hari)  

Qsi = Debit muatan layang  

Ql = Debit muatan dasar 

3) Pengukuran Sedimen; Pengukuran muatan sedimen atau sedimen 

melayang dilakukan dengan cara pengambilan sampel air melalui alat sediment 

sampler.S.DH 48 yang terbuat dari bahan semacam aluminium yang dilengkapi 

rongga unyuk menempatkan botol sampel seperti tampak pada gambar 2. Gambar 

tersebut menunjukkan dua cara pengukuran muatan sedimen yang mempunyai 

mekanisme kerja yang sama, yaitu teknik depth-integrating suspended sediment 

sampler. Bedanya alat pertama telah dibakukan dan satunya lagi merupakan alat 

modifikasi dari alat yang pertama dan dibuat lebih sederhana. Kedua alat tersebut 

pada intinya terdiri atas botol penampung air yang akan ditentukkan konsentrasi 

sedimennya, galah penyangga untuk menahan agar botol penampang air sediment 

sampler agar tetap pada tempatnya. Alat tersebut juga dilengkapi dengan dua 
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lubang. Lubang pertama untuk tempat masuknya sampel air dan lubang lainnya 

adalah untuk buangan udara dalam botol. Pada bagian ekor terdapat alat seperti 

sirip yang berfungsi mengarahkan lubang penampung air agar selalu mengarah 

kearah datangnya aliran air. Alat tersebut biasanya dilengkapi dengan lubang 

penampung sampel air yang berbeda ukurannya sehingga diperoleh muatan 

sedimen dengan berbagai ukuran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Alat Ukur Sedimen 

 

Alat ukur sedimen yang biasanya dimanfaatkan di lapangan; a) alat ukur 

sedimen standar (dept-integrating sediment sampler. USDH 48), dan b) 

modifikasi alat standar (lebih sederhana) dengan prinsip pengukuran sama dengan 

alat ukur sedimen standar. (adaptasi dari Gordon et al,2021). 

Pelaksanaan pengambilan dengan cara ini adalah menggerakkan 

menurunkan atau menaikan alat pengambil sedimen dari atas permukaan air 

sampai mencapai kedalamann tertentu dari atas permukaan air dan menaikkan 

kembali hingga mencapai permukaan air harus dengan kecepatan gerak yang 

sama. Kecepatan gerak tergantung pada kecepatan aliran rata-rata pada lokasi 

pengambilan sampel sedimen. Hasil pengukuran Sedimen kemudian di analisis di 

Laboratorium. Di Laboratorium, sampel air tersebut disaring menggunakan kertas 

saring dengan ukuran sesuai dengan tingkat akurasi data yang diinginkan. 
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Selanjutnya sampel air yang telah disaring tersebut dikeringanginkan dengan 

menggunakan oven. Sedimen kering angin kemudian ditimbang dan dinyatakan 

dalam bentuk persentase dari berat total gabungan air dan sedimen. 

F. Daerah Aliran Sungai (DAS)  

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung, dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 

utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA atau 

catchment area) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri 

atas sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai 

pemanfaat sumber daya alam (Asdak 2004). Sub DAS adalah bagian DAS yang 

menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. 

Setiap DAS terbagi habis ke dalam sub DAS-sub DAS. Sedangkan Daerah 

Tangkapan Air (DTA) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, 

menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat peruntukannya 

(Departemen Kehutanan 1998). Menurut Soewarno (1991), bagian hulu dari suatu 

DAS merupakan daerah yang mengendalikan aliran sungai dan menjadi suatu 

kesatuan dengan bagian hilir yang menerima aliran tersebut. Pengetahuan 

karateristik DAS dan alur sungai dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Pengetahuan tersebut sangat membantu dalam melaksanakan pekerjaan 

hidrometri, antara lain : 

1) Merencanakan pos duga air;  

2) Melaksanakan survei lokasi pos duga air;  
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3) Analisa debit. Secara makro. 

DAS terdiri dari unsur: biotik (flora dan fauna), abiotik (tanah, air, dan 

iklim) dan manusia, dimana ketiganya saling berinteraksi dan saling 

ketergantungan membentuk sistem hidrologi (Haridjaja 2000). Sedangkan 

menurut Seyhan (1990) berpendapat bahwa DAS dapat dipandang sebagai suatu 

sistem hidrologi yang dipengaruhi oleh presipitasi (hujan) sebagai masukan ke 

dalam sistem. DAS mempunyai karakteristik yang spesifik yang berkaitan erat 

dengan unsurunsur utamanya seperti, jenis tanah, topografi, geologi, 

geomorfologi, vegetasi, dan tata guna lahan. Berikut pengertian pengelolaan DAS 

berdasarkan UU No 7/2004 Ps 1 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Daerah Aliran Sungai 

(Sumber: (UU No 7/2004 Ps1) 
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G. Konsep Eko-Hidraulik dalam Pengelolaan Sungai  

Pengelolaan sungai adalah usaha manusia guna memanfaatkan sungai 

sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia dan lingkungan secara integral dan 

berkesinambungan, tanpa menyebabkan kerusakan rezim dan kondisi ekologi 

sungai yang bersangkutan. Pengelolaan sungai dengan konsep eko-hidraulik ini, 

bukan saja bertujuan untuk melesatarikan komponen ekologi di lingkungan 

sungai, namun juga untuk memanfaatkan komponen ekologi sungai dalam 

rekayasa hidraulik. Komponen ekologi dan hidraulik suatu sungai atau wilayah 

keairan mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh positif. Misalnya guna 

menanggulangi banjir, maka komponen ekologi sepanjang alur sungai dapat 

dimanfaatkan sebagai kompoenen retensi hidraulik yang menahan aliran air, 

sehingga terjadi peredaman banjir sepanjang alur sungai. Sebaliknya dengan 

banyak genangan retensi lokal di sepanjang sungai akan meningkatkan kualitas 

ekologi sungai tersebut. Prinsip pengelolaan sungai adalah bagaimana 

mempertahankan kondisi sungai tersebut semaksimal mungkin masih seperti pada 

kondisi semula atau kondisi alamiah (back to nature concept). Jika terpaksa harus 

diadakan pembangunan padanya, misalnya untuk dibuat bendung irigasi, sudetan, 

pelurusan, pembuatan tanggul, maka harus diadakan kajian secara integral 

perubahan yang ada baik fisik maupun ekologi akibat adanya konstruksi bangunan 

tersebut (Maryono,2001). Jika berefek negatif, baik hidraulik maupun ekologi, 

maka harus dicari solusi dan kompensasinya sehingga dampak negatif tersebut 

dapat dihilangkan sama sekali. Dalam konsep eko-hidraulik tidak ada satu 
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faktorpun dalam wilayah sungai yang dianggap tidak penting. Berikut adalah 

gambar ilustrasi manfaat penanggulangan sungai berbasis eko-hidraulik 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Konsep Eko-hidraulik dan Hidraulik Murni (Konvensial) 

(Sumber: Maryono 2022) 

H. Kecepatan Aliran Sungai  

Karakteristik kecepatan air di sungai tidak jauh berbeda dengan karakteristik 

kecepatan air di suatu saluran. Distribusi kecepatan aliran secara vertical adalah 

parabola pepat, karena aliran di sungai pada 22 umumnya adalah turbulen seperti 

halnya aliran di saluran. Kecepatan di dekat permukaan adalah maksimum dan 

kecepatan di dasar sungai adalah nol atau mendekati nol. Pada sungai yang masih 

alamiah, distribusi kecepatan arah horizontal tidak teratur. Untuk menentukan 
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kecepatan rata-rata Vm pada alur sungai atau saluran berlaku rumus-rumus dasar 

hidraulika sebagai berikut :  

𝑄 = 𝑉1 × 𝐴1 = 𝑉2 × 𝐴2 ; 𝑉𝑚 = 𝑄 𝐴                                                        (3)  

Dimana : Q = Debit (m3 /dtk)  

Vm = Kecepatan rata-rata  

V1 dan V2 = Kecepatan rata-rata (m/dtk) pada potongan 1 dan 2  

A1 A2 = Luas tampang sungai (m2 ) pada potongan 1 dan 2  

Kecepatan Aliran (V) :  

𝑉 = 𝐶 𝑅 × 𝐼                               𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦                                                   (4) 

𝑉= 𝑘𝑆𝑡 × 𝑅 2/3 × 𝐼 1/2             𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑙𝑒𝑟                                                (5)  

𝑉 = 1/ 𝑛 × 𝑅 2/3 × 𝐼 1/2            𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔                                              (6)  

Dimana :  

R = Jari-jari Hidraulis (m)  

I = Kemiringan Saluran  

C = Koefisien Chezy  

n = Koefisien kekasaran dinding (Koefisien Manning) 

kSt = Koefisien Stickler  

Luas penampang sungai berbentuk trapesium :  

𝐴 = 𝑏 + 𝑚. ℎ ℎ                                                                                          (7)  

Atau  

𝐴 = 1 2 × ℎ × (𝑏 + 𝐵𝑏 )                                                                             (8)  

Dimana :  

A = Luas Penampang Sungai (m2 )  
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h = Tinggi Muka Air (m)  

b = Lebar Dasar Sungai (m)  

Bb = Lebar Sungai tampang basah (m)  

Semakin tidak teratur tampang saluran semakin tidak seragam distribusi 

kecepatan di seluruh tampang melintang saluran tersebut. Sehingga kecepatan 

rata-rata dapat mempunyai derajat penyimpangan besar dengan kecepatan riil 

yang ada. Besarnya kecepatan rata-rata secara kasar dapat ditentukan dengan 

mengukur kecepatan di permukaan air. Ketidakseragaman distribusi kecepatan air 

ini merupakan salah satu penyebab adanya turbulen mikro dan makro serta aliran 

sekunder pada sungai. Aliran tak teratur ini juga menyebabkan terjadinya berbagai 

bentuk memanjang sungai seperti meander, bar, riffle, formasi ring dasar sungai, 

riil (garis-garis memanjang di dasar sungai), dan lain-lain. Secara eko-hidraulik, 

ketidakseragaman ini justru mendukung diversifikasi ekologi serta konservasi air, 

sedimen, flora, dan fauna di sepanjang sungai tersebut.  

Tabel 2.2 Angka Kekasaran Stickler (kSt) 

Kondisi Dasar Sungai Angka 

Kekasaran 

kSt 

Sungai/saluran alamiah 

Sungai dengan dasar stabil dan teratur 40-42 

Sungai dengan batuan dasar menengah 35-38 

Sungai dengan vegetasi pendek-pendek 30-35 

Sungai dengan batuan menggelinding dan tidak teratur 30 

Sungai dengan sebagian besar batuan sedimen kasar 28-30 

Daerah bantaran, dipengaruhi vegetasi 15-20 

Sungai kecil alamiah dengan sedimen kasar yang 

menggelinding 

15-20 

Sungai kecil alamiah yang dengan sedimen menggelinding dan 

sedimen frach yang bergerak 

10-15 
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Selain itu, Kecepatan Aliran Sungai juga dapat diukur menggunakan alat 

Current Meter. Dimana secara matematis dapat dihitung dengan cara :  

𝑁 = 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛  

      𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟                                                                                      (9)  

𝑉 = 𝑎 × 𝑁 + 𝑏                                                                                          (10)  

Dimana : N :  

Jumlah putaran per detik  

a, b : Nilai Kalibrasi Alat Current Meter  

V : Kecepatan aliran air 

 

Penentuan kedalaman pengukuran dan kecepatan aliran dapat ditentukan 

dengan menggunakan tabel berikut :  

Tabel 2.3  Penentuan Kedalaman Pengukuran  

dan Perhitungan Kecepatan Aliran 

Kedalaman Sungai (m) Kedalaman Pengukuran Perhitungan Kecepatan 

Rata-rata 

0 - 0.6 0.6 d V = V 0.6 

0.6 - 3 0.2 d dan 0.8 d V = 0.5 (V0.2 + V 0.6) 

3 – 6 0.2 d, 0.6 d dan 0.8 d V = 0.25 (V0.2 + V 0.6 

+ V0.8) 

> 6 S.02d, 0.6d, 0.8d dan B V = 0.1 (V S + 3V0.2 

+ 2V 0.6 + 3V0.8 + V 

B) 

  

I. Struktur Vegetasi Sungai Alamiah 

Kondisi vegetasi di tebing sungai berpengaruh secara langsung terhadap 

erosi tebing sungai. Bagian yang sangat mempengaruhi adalah akar dan tajuk. 

Vegetasi dengan akar serabut lebih efektif dalam menekan erosi yang terjadi. 

Karena, perakaran vegetasi serabut lebih efektif dalam mengikat partikel tanah 

sepanjang tebing sungai. Selain itu, sistem perakaran juga mampu mencegah 

tanah longsor karena menanggulangi kelembaban tanah oleh adanya proses 

transpirasi. Sedangkan tajuk vegetasi dapat menurunkan kecepatan terminal air 

hujan dan juga mampu menanggulangi kecepatan aliran sungai. Struktur vegetasi 
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di suatu sungai dapat dibedakan menjadi vegetasi pendek, sedang, dan tinggi. 

Contoh vegetasi pendek adalah rumput-rumputan, vegetasi sedang misalnya 

gelagah dan ilalang, serta vegetasi tinggi misal pepohonan. Vegetasi pendek dan 

sedang umumnya selalu tergenang air, sedang vegetasi tinggi tidak tergenang.  

 

 

Gambar 2.5 Struktur Vegetasi di Wilayah Sungai  

(Roufe,2022). 

 

 

 

 

Vegetasi pendek (rumput) kecepatan aliran bisa dianggap sama sebagaimana 

saluran dengan kekasaran dari sedimen. Dalam hal ini koefisien kekasaran 

equivalen ks dapat digunakan untuk menghitung koefisien hambatan. Untuk 

vegetasi menengah, koefisien kekasaran sampai sekarang belum dapat ditentukan, 

masih memerlukan penelitian. Untuk vegetasi yang tinggi, dimana tinggi vegetasi 

lebih besar dari tinggi muka air, maka koefisien hambatan dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

λp = 4 × Ap  

       ax × ay × Cw                                                                                    (11)  

dimana :  

λp :  hambatan karena bentuk vegetasi (-)  

Ap:  luas tampang vegetasi tegak lurus aliran (m2 )  

ax :  jarak antara elemen vegetasi searah aliran (m)  

ay : jarak antara elemen vegetasi tegak lurus aliran (m)  

Cw : koefisien hambatan dari sekelompok elemen vegetasi (-)  
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        Besarnya Cw untuk sekelompok vegetasi biasanya terletak pada  

0,6 < Cw < 2,4. Untuk pendekatan dapat dipakai Cw= 1,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Faktor dalam Hitungan Koefisien Hambatan Sungai dengan Vegetasi     

(Maryono: 2018). 

 

J. Kerapatan Vegetasi  

Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas 

tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan 

yang menempati suatu ekosistem, beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan 

tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Kerapatan adalah jumlah individu 

suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha. 

Dalam mengukur kerapatan biasanya muncul suatu masalah sehubungan dengan 

efek tepi (side effect) dan bentuk tumbuhan (life form). Untuk mengukur 

kerapatan pohon atau bentuk vegetasi lainnya yang mempunyai batang yang 

mudah dibedakan antara satu dengan lainnya umumnya tidak menimbulkan 

kesukaran yang berarti. (Irwanto,2010). 

Kerapatan mutlak vegetasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝐾𝑀 = 𝑛(𝑖)  
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           𝐴                                                                                                      (12)  

Dimana :  

KM = Kerapatan Mutlak  

n(i) = Jumlah Spesies (i)  

A = Luas Petak Ukur 

K. Vegetasi Pelindung  

Tebing Sungai Jenis vegetasi untuk perlindungan tebing yang paling tepat 

adalah dengan menggunkan tanaman-tanaman lokal (setempat). Tanaman 

setempat yang ada di sepanjang alur sungai dapat diidentifikasi dan dipilih yang 

paling sesuai untuk keperluan lindungan tebing di tempat tersebut. Dalam hal ini, 

tidak semua vegetasi di pinggir sungai cocok untuk berbagai tempat. Karena jenis 

tanaman di suatu tempat dipengaruhi oleh faktor tanah, dinamika aliran air, 

penyinaran matahari, serta temperatur dan iklim makro lainnya. Pada pemilihan 

jenis vegetasi ini, sangat perlu dipertimbangkan besarnya kecepatan air. 

L. Pohon Nipa (Nypa Fruticans)  

Nipah adalah sejenis palem (palma) yang merupakan tumbuhan tropis. 

Rata-rata suhu minimum pada daerah pertumbuhannya adalah 20°C dan 

maksimumnya 32-35°C. Di Indonesia pohon nipah mempunyai berbagai nama 

lokal seperti daon, daonan, nipah, bhunjok, lipa, buyuk (Sunda, Jawa), buyuk 

(Bali), bhunyok (Madura), bobo (Menado, Ternate, Tidore), boboro (Halmahera), 

palean, palenei, pelene, pulene, puleanu, pulenu, puleno, pureno, parinan, parenga 

(Maluku). Nipah pada umumnya memiliki keunggulan dimana hampir semua 

bagian dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan (Mangrove Information Center, 
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2009). Klasifikasi nipah adalah menurut Ditjenbun (2006) sebagai berikut : 

Kingdom      : Plantae                   Divisi                          : Magnoliophyta  

Kelas            : Liliopsida               Ordo                           : Arecales  

Famili           : Arecaceae              Genus                          : Nypa  

Spesies         : Nypa fruticans Wurmb. 

 

Batang nipah menjalar di tanah membentuk rimpang yang terendam oleh 

lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah, sehingga nipah nampak 

seolah-olah tak berbatang. Sistem perakarannya adalah serabut yang panjangnya 

bisa mencapai belasan meter. Dari rimpangnya tumbuh daun majemuk (seperti 

pada jenis palem lainnya) hingga setinggi 9 meter dengan tangkai daun sekitar 1-

1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Pohon Nipah 

(Sumber: Widjaja, 2022). 

M. Bambu  

Di seluruh dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Di Indonesia 

sendiri dikenal ada 10 genus bambu, antara lain: Arundinaria, Bambusa, 

Dendrocalamus, Dinochloa, Gigantochloa, Melocanna, Nastus, Phyllostachys, 

Schizostachyum, dan Thyrsostachys. Bambu tergolong keluarga Gramineae 

(rumput-rumputan) disebut juga Giant Grass (rumput raksasa), berumpun dan 
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terdiri dari sejumlah batang (buluh) yang tumbuh secara bertahap, dari mulai 

rebung, batang muda dan sudah dewasa pada umur 3-4 tahun. Batang bambu 

berbentuk silindris, berbuku-buku, beruas-ruas berongga, berdinding keras, pada 

setiap buku terdapat mata tunas atau cabang (Otjo dan Atmadja, 2006). Salah satu 

jenis bambu yang sudah banyak dikenal dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

adalah bambu tali atau bambu apus. Bambu ini termasuk dalam genus 

Gigantochloa, Berikut ini urutan klasifikasi bambu tersebut:  

Kingdom         : Spermatophyta           Divisi                : Angiospermae  

Kelas               : Monocotiledonae       Ordo                  : Graminales  

Famili              : Gramineae                Subfamili          : Bambusoideae  

Genus             : Gigantochloa                 Spesies               : Gigantochloa apus  

(Berlin dan Estu, 1995). Tanaman bambu yang sering kita kenal umumnya 

berbentuk rumpun. Padahal dapat pula bambu tumbuh sebagai batang soliter atau  

perdu. Tanaman bambu yang tumbuh subur di Indonesia merupakan tanaman 

bambu yang simpodial, yaitu batang-batangnya cenderung mengumpul didalam 

rumpun karena percabangan rhizomanya di dalam tanah cenderung mengumpul 

(Agus dkk. 2006). Batang bambu yang lebih tua berada di tengah rumpun, 

sehingga kurang menguntungkan dalam proses penebangannya. Arah 

pertumbuhan biasanya tegak, kadang-kadang memanjat dan batangnya mengayu. 

Jika sudah tinggi, batang bambu ujungnya agak menjuntai dan daun-daunya 

seakan melambai. Tanaman ini dapat mencapai umur panjang dan biasanya mati 

tanpa berbunga (Berlin dan Estu, 1995).  
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Gambar 2.8 Bambu Apus(Sumber: Wikipedia, 2017). 

Akar serabutnya yang terdapat dibawah tanah membentuk sistem 

percabangan, dimana dari ciri percabangan tersebut nantinya akan dapat 

membedakan asal dari kelopok bambu tersebut. Bagian pangkal akar rimpangnya 

lebih sempit dari pada bagian ujungnya dan setiap ruas mempunyai kuncup dan 

akar. Kuncup pada akar rimpang ini akan berkembang menjadi rebung yang 

kemudian memanjat dan akhirnya menghasilkan buluh.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Letak geografis DAS Tangka 05° 05' 12" LS,120° 11' 25" BT meliputi 

Kecamatan Kahu, Palattae, Bojo, Tinggi Moncong, Manipi, Bulupoddo, 

Balangnipa, Manipahoi dan Mangarabombang. Penelitian dilakukan di Kecamatan 

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. 

DAS Tangka memiliki luas DAS ± 466,55 km
2
 dengan panjang sungai 

utama ± 78.5 km. DAS Tangka berhulu di Gunung Lompobattang dan bermuara 

di Teluk Bone dengan melintasi Kota Sinjai. Waktu penelitian  ± 3 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 
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B. Jenis Penelitian dan Sumber Data  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan. Sumber data 

pada penelitian ini yaitu terdiri dari : a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh 

dari observasi lapangan. b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, 

penelitian terdahulu serta dari Intsansi yang terkait.  

C. Peralatan Penelitian  

Peralatan yang akan digunakan untuk observasi lapangan adalah : current 

meter, stopwatch, meteran, mistar ukur, botol pengukur sedimen, kamera, dan alat 

tulis. 

D. Prosedur Penelitian  

Adapun prosedur penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu ; 

tahapan persiapan, pengamatan lapangan, pengumpulan data dan tahapan terakhir 

adalah pengolahan data, dengan uraian tahapan penelitian adalah : a) Persiapan 

Tahapan persiapan dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai peralatan yang 

akan digunakan dalam penelitian di lapangan. b) Pengamatan atau Observasi 

Lapangan Observasi Lapangan untuk meninjau langsung lokasi penelitian 

sekaligus untuk melakukan berbagai penelitian dan pengukuran yang perlu 

dilakukan. Adapun yang akan dilakukan dalam observasi lapangan adalah :  

(1) Mengukur Luas tampang vegetasi dan jarak antar elemen vegetasi yang ada di 

tebing sungai. Pengukuran ini akan dilakukan pada dua titik yaitu pada tebing 

sungai dengan kondisi vegetasi rapat dan tidak rapat.  

(2) Mengukur lebar sungai dan kedalaman air sungai, serta bagi lebar sungai 

menjadi beberapa segmen tergantung keadaan sungai tersebut. Pada penelitian ini 
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dibagi menjadi 5 segmen. Jarak antar titik yaitu 2.4 m untuk sungai dengan 

kondisi vegetasi rapat dan 2.6 m untuk kondisi vegetasi tidak rapat. Untuk tampak 

memanjang, pengukuran tersebut dilakukan pada 3 titik. Tiap titik berjarak 3 m 

untuk sungai dengan vegetasi rapat dan 4 m untuk sungai dengan vegetasi tidak 

rapat. Mengukur kecepatan aliran sungai dengan menggunakan current meter. 

Current meter akan ditempatkan pada 2 titik kedalaman air, yaitu pada 0.2d, dan 

0.80d.  

 

 

 v₁ v₂ v₃ v₄ v₅ 

 

  

Gambar 3.2 Segmen Pengukuran Kecepatan Aliran 

 

 

 0.2 d 0.80 d 

  

Gambar 3.3 Titik Pengukuran Kecepatan Aliran 

 

(3) Melakukan pengukuran sedimen dengan mengambil sampel air menggunakan 

botol pengukur sedimen pada kedua sisi tebing sungai dengan cara menggerakkan, 

menurunkan atau menaikkan alat pengambil sedimen dari atas permukaan air 

sampai mencapai 0.80 kali kedalaman air dan menaikkan kembali hingga 



31 

 

 

 

mencapai permukaan air. Hasil pengukuran sedimen melayang kemudian 

dianalisis di laboratorium. 

E. Pengumpulan Data  

Pada tahap ini, akan dikumpulkan data-data dari pengamatan lapangan 

secara sistematis. Yaitu data vegetasi, kecepatan aliran, data penampang sungai 

dan hasil pengukuran sedimen melayang yang telah dianalisis di laboratorium.  

F. Pengolahan Data  

Data-data yang telah dikumpulkan dari observasi lapangan selanjutnya 

akan diolah, antara lain :  

(1) Data vegetasi diolah menggunakan persamaan 11 yang telah dijelaskan pada 

hal. 27 dan persamaan 12 pada hal.28.  

(2) Data kecepatan aliran diperoleh dari hasil pembacaan pada alat ukur current 

meter. Selanjutnya data kecepatan ini akan dianalisis menggunakan 

persamaan 3 pada hal.22 untuk mendapatkan nilai Q yang akan digunakan 

dalam perhitungan debit sedimen.  

(3) Hasil pengukuran sedimen melayang yang telah dianalisis di laboratorium, 

selanjutnya diolah menggunakan persamaan 1 pada hal.13, yaitu untuk 

menentukkan debit sedimen melayang.  

(4) Hasil debit sedimen melayang selanjutnya dihitung untuk mendapatkan debit 

sedimen dasar. Menggunakan Tabel “Borrland and Maddock” . Debit 

sedimen total diperoleh dari hasil penjumlahan antara debit sedimen 

melayang dan debit sedimen dasar sesuai dengan persamaan 2 pada hal 15. 
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G. Flow Chart / Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Tidak 

 

 

                                      Ya 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Titik Pengukuran Kecepatan Aliran 

MULAI 

Studi Literatur 

Pengambilan Data 

Data Primer :  

1. Luas Penampang Sungai (A)  

2. Kecepatan Aliran (v)  

3.Luas Tampang Vegetasi (Ap) 

4.Sampel Sedimen  

5. Jarak antar vegetasi  

6. Luas Tebing Sungai 

Data Sekunder :  

 

1. Peta DAS Tangka  

2. Debit Sedimen Hulu DAS    

    Tangka 

Analisis Data :  

1. Koef. Hambatan Bentuk 

Vegetasi  

2. Kerapatan Vegetasi dan 

Kecepatan Aliran  

3.    Debit Sedimen (Qs) 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang 

diteliti meliputi koefisien hambatan vegetasi, kerapatan vegetasi dan kecepatan 

aliran sungai, serta debit sedimen. Faktor vegetasi dan kecepatan aliran sungai 

merupakan varian yang berpengaruh terjadinya erosi tebing sungai dan debit 

sedimen melayang yang dihitung, adalah hasil dari erosi tebing sungai. 

1. Koefisien Hambatan Bentuk Vegetasi (λp)  

Kondisi vegetasi di tebing sungai berpengaruh secara langsung terhadap 

erosi tebing sungai. Bahagian yang berpengaruh adalah akar dan tajuk vegetasi. 

Vegetasi tebing sungai yang ada di lokasi penelitian adalah Pohon Nipah (Nypa 

fruticans), Bambu Apus (Gigantochloa apus), dan jenis vegetasi tinggi lainnya. 

Pohon Nipah dan Bambu merupakan jenis vegetasi dengan sistem perakaran 

serabut, yang efektif menekan laju erosi tebing sungai yang terjadi. Perhitungan 

koefisien hambatan bentuk vegetasi ini, ditinjau dari dua kondisi yaitu, pada 

kondisi tebing sungai dengan vegetasi rapat dan tidak rapat. Koefisien hambatan 

bentuk vegetasi dihitung menggunakan persamaan 8.  

a) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Rapat  

Diketahui :  

Jenis / Kategori Vegetasi : Pohon Nipah / Vegetasi Tinggi  

Vegetasi 1 :  

Luas Penampang Vegetasi Ap = π × r 2 = π × 0.772 = 2.42 m2  

Vegetasi 2 :  
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Luas Penampang Vegetasi Ap = π × r 2 

 = π × 0.6 2 = 1.88 m2  

𝐴 𝑝 =  𝐴𝑝 1 + 𝐴𝑝 2 = 2.42 + 1.88 = 2.15 m2 

                 2                         2       

Jarak antar elemen vegetasi searah aliran (ax) = 0.30 m  

Jarak antar elemen vegetasi tegak lurus aliran (ay) = 0.20 m  

Cw = 1.5  

Maka, nilai koefisien hambatan bentuk vegetasi (λp) :  

 

𝜆𝑝 = 4 × 𝐴𝑝                 4x2.15 

        𝑎𝑥 ×   × 𝐶𝑤 =  0.30 × 0.20 × 1.5 = 215.20 

 

Perhitungan vegetasi selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Hasil 

perhitungan terdapat pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 Koefisien Hambatan Bentuk Vegetasi Kondisi Tebing Sungai       

dengan Vegetasi Rapat 

No Jenis/Kategori 

Vegetasi 

R Ap 

Elemen 

Vegetasi 

Rata-

Rata 

Ap 

ax ay λᴘ 

(m) (m²) (m²) (m)  (m) - 

1 Pohon Nipah 0.77 2.42     

2.15 0.30 0.20 215.20 

2 Pohon Nipah 0.60 1.88  

2.17 

 

0.14 

 

 

0.41 

 

 

226.59 

 
3 Pohon Nipah 0.78 2.45 

4 Pohon Nipah 0.76 2.39 2.42 0.34 

 

0.62 

 

68.85 

3.46 

 

1.45 

 

0.49 

 

29.18 

 5 Pohon Nipah 1.44 4.52 

6 Pohon Nipah  0.52 1.63 3.08 1.84 0.52 19.31 

2.12 1.35 0.46 20.49 

7 Pohon Nipah 0.83 2.61  

2.37 

 

0.47 

 

0.36 

 

84.11 8 Pohon Nipah 0.68 2.14 

 Rata-rata 2.54 0.84 0.44 94.82 

     Sumber : Hasil Perhitungan 

b) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Tebing Tidak Rapat  

Diketahui :  

          Jenis / Kategori Vegetasi : Pohon Bambu / Vegetasi Tinggi  
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Vegetasi 1 :  

Luas Penampang Vegetasi Ap = π × r 2  

                                                  = π × 0.602 = 1.88 m2  

Vegetasi 2 :  

Luas Penampang Vegetasi Ap = π × r 2  

                                                 = π × 0.162 = 0.50 m2  

𝐴 𝑝 = 𝐴𝑝 1 + 𝐴𝑝 2  = 1.88 + 0.52  = 1.19 𝑚2  

                   2                       2                

 

 Jarak antar elemen vegetasi searah aliran (ax) = 1.59 m  

Jarak antar elemen vegetasi tegak lurus aliran (ay) = 0.51 m  

Cw = 1.5.  

Maka, nilai koefisien hambatan bentuk vegetasi (λp) : 

𝜆𝑝 = 4 × 𝐴𝑝    x CW = 4 x 1.19   x 1,5 = 8.83 

                 𝑎𝑥 × 𝑎𝑦              1.59 × 0.51  

        

Untuk vegetasi selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Hasil 

perhitungan terdapat pada Tabel di bawah ini :  

Tabel 4.2 Koefisien Hambatan Bentuk Vegetasi pada Kondisi Tebing Sungai 

dengan Vegetasi Tidak Rapat 
No Jenis / Kategori 

Vegetasi 

r Ap Elemen Vegetasi Rata-Rata Ap ax ay λᴘ 

(m) (m²) (m²) (m) (m) - 

1 Vegetasi Tinggi 0.60 1.88     

1.19 1.59 0.51 
 

8.83 
2 Vegetasi Tinggi 0.16 0.50 

0.57 2.92 0.53 
 

2.19 
3 Bambu 0.63 0.63 

0.72 1.67 0.35 
 

7.42 
4 Vegetasi Tinggi 0.82 0.82 

2.92 1.43 0.11 
 

11.44 
5 Bambu 5.03 5.03 

3.42 1.85 0.46 
 

4.14 
6 Vegetasi Tinggi 1.82 1.82 

    

 Rata-Rata 1.77 1.89 0.39 
 

30.81 

Sumber : Hasil Perhitungan  
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Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa koefisien hambatan bentuk 

vegetasi pada tebing sungai dengan kondisi vegetasi yang rapat adalah sebesar 

94.82 sedangkan untuk vegetasi yang tidak rapat koefisien hambatan bentuk 

vegetasi sebesar 30.81.  

Berdasarkan data tersebut, peneliti memahami bahwa vegetasi dengan jarak 

antar elemen lebih kecil dan luas penampang vegetasi yang besar mempunyai 

koefisien hambatan bentuk vegetasi yang lebih besar dibanding kondisi vegetasi 

yang jarak antar elemennya besar dan luas penampang vegetasi yang kecil. 

Semakin besar nilai koefisien hambatan vegetasi maka, semakin efektif pula 

dalam menanggulangi terjadinya erosi tebing sungai. Karena hambatan vegetasi 

ini berperan dalam menghambat kecepatan aliran sungai. 

B. Kerapatan Vegetasi dan Kecepatan Aliran  

1) Kerapatan  

Vegetasi Kerapatan Vegetasi di Tebing Sungai dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan 11 hal. 28 yaitu :  

                                                                𝐾𝑀 = 𝑛 

                                                                                    𝐴  
(1) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Rapat  

Titik 1 :  

Diketahui :  

Jumlah Vegetasi = 4  

Panjang Tebing = 3.24 m  

Lebar Tebing = 2.40 m  

Luas Tebing = 7.679 m 2. 

Maka :  

Kerapatan Vegetasi =    4  

                                 7.679  = 0.521/ m2  
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Titik 2 :  

Diketahui :  

Jumlah Vegetasi = 1  

Panjang Tebing = 3.24 m  

Lebar Tebing = 1.9 m  

Luas Tebing = 6.24 m 2  

Maka :  

Kerapatan Vegetasi = 1/6.24 = 0.160/m2  

Titik 3 :  

Diketahui : Jumlah Vegetasi = 3  

Panjang Tebing = 3.24 m  

Lebar Tebing = 3.1 m  

Luas Tebing = 9.95 m2  

Maka :  

Kerapatan Vegetasi = 3/9.95 = 0.301/m2  

(2) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Tidak Rapat  

Titik 1 :  

Diketahui : 

Jumlah Vegetasi = 2  

Panjang Tebing = 3.72 m  

Lebar Tebing = 2.30 m  

Luas Tebing = 8.593 m2  

Maka :  

Kerapatan Vegetasi = 2/8.593 = 0.233/ m2  

Titik 2 :  

Diketahui :  

Jumlah Vegetasi = 2  

Panjang Tebing = 3.72 m  

Lebar Tebing = 1.9 m  

Luas Tebing = 7.122 m2  

Maka :  
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Kerapatan Vegetasi = 2 7.122 = 0.281/m2  

Titik 3 :  

Diketahui :  

Jumlah Vegetasi = 3  

Panjang Tebing = 3.72 m 

 Lebar Tebing = 2.9 m  

Luas Tebing = 10.897 m2  

Maka :  

Kerapatan Vegetasi = 2/10.897 = 0 

Tabel 4.3 Kerapatan Vegetasi 
 

Kondisi Vegetasi Tebing Sungai 
Kerapatan Vegetasi  

Rata-rata 
1 2 3 

Vegetasi Rapat  0.521 0.160 0.301 0.328 

Vegetasi Tidak Rapat 0.233 0.281 0.275 0.263 

    Sumber : Hasil Perhitungan  

2) Kecepatan Aliran Sungai  

Kecepatan aliran sungai merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

erosi tebing sungai. Kecepatan aliran yang tinggi akan mengikis tanah di tebing 

sungai. Dengan adanya vegetasi di tebing sungai, maka akan menurunkan 

kecepatan aliran sehingga menanggulangi erosi tebing. Kecepatan aliran diukur 

pada dua kondisi, yaitu pada kondisi tebing sungai dengan vegetasi yang rapat dan 

tidak rapat. Pengukuran kecepatan aliran menggunakan Current meter, dan diukur 

pada 2 kedalaman air, yaitu 0.2d, dan 0.80d yang dibagi dalam 5 segmen. Berikut 

hasil pengukuran yang diuraikan pada tabel : 
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Tabel 4.4 Kecepatan Aliran Sungai dan  Kondisi Tebing Sungai  

dengan Vegetasi Rapat 
 

 

No 

 

 

Titik Pengukuran 
Kedalaman Air (d) Kecepatan Aliran (m/s) 

(m) 0.2 d 0.80 d 

 
 
 

1 

V 1.32 0.

2 

      0.2 

V 1.39 0.

2 

      0.3 

V 1.45 0.

3 

      0.3 

                   V 1.37 0,02    0.3 

                   V 1.21           0,02    0.2 

Rata-rata 1.35 0.22 0,26 

Vm₁  0.240 

 

 

 

2 

v 1.30 0.2       0.3 

v 1.39 0,3       0.3 

v 1.41 0,3       0.4 

v 1.37 0,3       0.3 

v 1.18 0.2       0.2 

Rata-rata 1.33 0.26       0.3 

Vm₂  0.280 

 

 

 

3 

v 1.32 0.2       0.2 

v 1.35 0.2       0.3 

v 1.36 0,3      0.4 

v 1.36 0,3      0.3 

v 1.21 0,2      0.2 

Rata-rata 1.32 0.24   0.28 

Vm₃  0.260 

Kec. Aliran Rata-rata (Vm) 1.325 0.260 

Sumber : Hasil Pengukuran  
 

Tabel 4.5 Kecepatan Aliran Sungai dan Kondisi Tebing Sungai  

dengan Vegetasi Tidak Rapat 
 

 

No 

 

 

Titik 

Pengukuran 

Kedalaman Air (d) Kecepatan Aliran (m/s) 

(m) 0.2 d 0.80 d 

 
 
 

1 

V 1.24        0.2     0.3 

V 1.31        0.3     0.4 

V 1.29        0.4     0.5 

V 1.19        0.3      0.4 

              V 0.07 0.30          

0.3 Rata-rata 1.22 0.30         

0.38 Vm₁  0.0340 
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2 

 

v 1.19 0.2        0.3 

v 1.28 0.2        0.3 

v 1.30 0.3         0.4 

v 1.24 0.2        0.4 

v 1.14 0.2        0.3 

Rata-rata 1.23 0.22    0.34 

Vm₂  0.280 

 

 

 

3 

v 0.89 0.2      0.3 

v 1.03 0.2     0.4 

v 1.22 0.3     0.5 

v 1.28 0.2    0.4 

v 1.15 0.2    0.4 

Rata-rata 1.11     0.4 

Vm₃ 0.26 0.330  

Kec. Aliran Rata-rata (Vm) 1.188  0.317  

 

   Sumber : Hasil Pengukuran 

Dari hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa kecepatan aliran pada 

kondisi tebing sungai dengan vegetasi tidak rapat (0.317 m/s) lebih besar 

dibanding vegetasi yang rapat (0.260 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Hubungan Kerapatan Vegetasi  

dan Kecepatan Aliran 
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kerapatan vegetasi berbanding 

terbalik dengan kecepatan aliran. Jika kerapatan vegetasi besar maka kecepatan 

aliran akan semakin kecil. Begitupula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kerapatan vegetasi sangat mempengaruhi kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran 

sungai kecil, maka laju erosi tebing yang terjadipun akan berkurang. 

C. Debit Sedimen (QS)  

Debit Sedimen adalah jumlah total dari debit sedimen melayang dan 

sedimen dasar. Debit Sedimen Melayang (Qsm) dihitung dengan menggunakan 

persamaan 1, yaitu : Qsi = k x Cs x Q. Dimana Debit Air (Q) dihitung dengan 

menggunakan persamaan 3, Q = A x v. Sedangkan Debit Sedimen Dasar dihitung 

menggunakan table “Borrland and Maddock” yaitu 50 % dari hasil debit sedimen 

melayang.  

1. Debit Air (Qw)  

(1) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Rapat 

 a) Titik Pengamatan 1  

Diketahui :  

v = 0.240 m/dtk  

Luas Penampang Basah (Ab) :  

Untuk perhitungannya dibagi dalam beberapa segmen, dan hasilnya adalah 

jumlah dari luas tiap segmen. 
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Gambar 4.2 Segmen Perhitungan Luas Penampang 1.1 

 

𝐴1 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 = 0.5 × 2.060 × (1.32) = 1.360 𝑚2 

𝐴2 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 + ℎ2 = 0.5 × 2.060 × 1.32 + 1.39 = 2.791𝑚2  

𝐴3 = 0.5 × 𝑏 × ℎ2 + ℎ3 = 0.5 × 2.060 × 1.39 + 1.37 = 2.843 𝑚2  

𝐴4 = 0.5 × 𝑏 × ℎ3 + ℎ4 = 0.5 × 2.060 × 1.37 + 1.21 = 2.657 𝑚2  

𝐴5 = 0.5 × 𝑏 × ℎ4 = 0.5 × 2.060 × 1.21 = 1.246 𝑚2  

Jadi, Ab1 = A1 +A2 +A3 +A4 +A5 = 10.90 m2 

Maka, Debit Air :  

𝑄𝑤 = 𝐴 × 𝑣 = 10.90 × 0.240 = 2.615 𝑚3/𝑑𝑡𝑘  

Titik Pengamatan 2  

b. Diketahui :  

v = 0.280 m/dtk  

Luas Penampang Basah (Ab) :  

Untuk perhitungannya dibagi dalam beberapa segmen, dan hasilnya 

adalah jumlah dari luas tiap segmen. 
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Gambar 4.3 Segmen Perhitungan Luas Penampang 1.2 

 

𝐴1 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 = 0.5 × 1.940 × (1.30) = 1.261 𝑚2  

𝐴2 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 + ℎ2 = 0.5 × 1.940 × 1.30 + 1.39 = 2.609 𝑚2  

𝐴3 = 0.5 × 𝑏 × ℎ2 + ℎ3 = 0.5 × 1.940 × 1.39 + 1.37 = 2.677 𝑚2  

𝐴4 = 0.5 × 𝑏 × ℎ3 + ℎ4 = 0.5 × 1.940 × 1.37 + 1.18 = 2.474 𝑚2  

𝐴5 = 0.5 × 𝑏 × ℎ4 = 0.5 × 1.940 × 1.18 = 1.145 𝑚2  

Jadi, Ab2 = A1 +A2 +A3 +A4 +A5 = 10.17 m2 Maka, Debit Air : 𝑄𝑤 = 𝐴 × 𝑣 = 

10.17 × 0.280 = 2.846 𝑚3/𝑑𝑡 

c. Titik Pengamatan 3  

Diketahui :  

v = 0.260 m/dtk  

Luas Penampang Basah (Ab) :  

Untuk perhitungannya dibagi dalam beberapa segmen, dan hasilnya 

adalah jumlah dari luas tiap segmen. 
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Gambar 4.4 Segmen Perhitungan Luas Penampang 1.3 

 

𝐴1 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 = 0.5 × 2.360 × (1.32) = 1.558 𝑚2  

𝐴2 = 0.5 × 𝑏 × ℎ1 + ℎ2 = 0.5 × 2.360 × 1.32 + 1.35 = 3.151 𝑚2  

𝐴3 = 0.5 × 𝑏 × ℎ2 + ℎ3 = 0.5 × 2.360 × 1.35 + 1.36 = 3.198 𝑚2  

𝐴4 = 0.5 × 𝑏 × ℎ3 + ℎ4 = 0.5 × 2.360 × 1.36 + 1.21 = 3.033 𝑚2  

𝐴5 = 0.5 × 𝑏 × ℎ4 = 0.5 × 2.360 × 1.21 = 1.428 𝑚2  

Jadi, Ab2 = A1 +A2 +A3 +A4 +A5 = 12.37 m 2  

Maka, Debit Air : 

𝑄𝑤 = 𝐴 × 𝑣 = 12.37 × 0.260 = 3.215 𝑚3/𝑑𝑡 

Tabel 4.6 Debit Air Sungai Pada Kondisi Tebing Sungai  

dengan Vegetasi Rapat 

 

Titik 

Pengamatan 

b B H  H  Ab  V  Qw 

(m)  (m)  (m)  (m)  (m²) (m/dtk)    (m³/dtk) 

1 8.09  11.55  1.62 1.35   10.90 0.240 2.615 

2 8.60 10.26  1.74 1.33  10.17   0.280 2.846 

3 8.34 13.45 1.71  1.32 12.37   0.260  3.215 

Rata-Rata 8.34  11.75 1.69 1.33  11.14  0.260  2.892 

       Sumber : Hasil Perhitungan 

(2) Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi Tebing Tidak Rapat  

a) Titik Pengamatan 1  
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Diketahui :  

Titik Pengamatan 1 : 

 Diketahui :  

Debit Air (Qw) = 3.467 m3 /dtk  

Konsentrasi Sedimen Melayang (Cs) = 154.719 mg/L k = 0.0864  

Maka, Debit Sedimen Melayang (Qsi) :  

𝑄𝑠𝑖 = 𝑘 × 𝐶𝑠 × 𝑄 = 0.0864 × 154.719 × 2.615 = 46.347 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎𝑟𝑖  

Debit Sedimen Dasar (Ql) : 

 𝑄𝑙 = 50 % × 𝑄𝑠𝑖 = 50 % × 46.347 = 23.173 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎𝑟𝑖  

Maka, Debit Sedimen Total (Qs) :  

𝑄𝑠 = 𝑄𝑠𝑖 + 𝑄𝑙 = 46.347 + 23.173 = 69.520 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎𝑟𝑖  

Untuk hasil perhitungan selanjutnya diuraikan dalam tabel. 

Tabel 4.7 Debit Sedimen (Qs) pada Kondisi Tebing Sungai dengan Vegetasi 

Tidak Rapat 

 

Titik 

Pengamatan 

Qw Cs Qsi Ql Qs 

(m³/dtk) (mg/L) (ton/hari) (ton/hari) (ton/hari)  

1 3.467 154.719  46.347 23.173 69.520 

2 3.178 147.635  40.534 20.267 60.801 

3 3.847 153.839  51.135 25.567 76.702 

Rata-rata  3.497  152.064  46.005 23.003 69.008 

     Sumber : Hasil Perhitungan  
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Gambar 4.5 Grafik Hubungan antara Debit Sedimen (Qs)  

dengan Debit Air (Qw). 

 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa hubungan antara Debit Sedimen dan 

Debit air yang berbanding lurus. Dapat dinyatakan dengan Koef. Korelasi R = 

0.960 dan 0.991. Artinya bertambah atau berkurangnya debit sedimen (Qs) 

sebesar 96 % dan 99.1 % dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara debit 

sedimen dengan debit air (Qw). 
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Gambar 4.6 Grafik Hubungan antara Koef.Hambatan Vegetasi dengan  

Kecepatan Aliran (v) pada Kondisi Vegetasi Rapat dan Tidak Rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Hubungan antara Koef.Hambatan Vegetasi dengan  

Kosentrasi Sedimen (Cs) pada Kondisi Vegetasi Rapat dan Tidak Rapat. 

 

Dari kedua grafik diatas menunjukkan bahwa hubungan antara 

Koef.Hambatan Bentuk Vegetasi dengan Kecepatan aliran dan Konsentrasi 

sedimen dapat dinyatakan dengan Koef. Determinasi R 2 = 1, dan merupakan 

hubungan yang berlawanan. Artinya semakin besar nilai Koef.Hambatan bentuk 

vegetasi maka, kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen akan semakin kecil. 

D. Pembahasan 

Pada tebing sungai dengan kondisi vegetasi rapat, tinggi muka airnya lebih 

besar daripada vegetasi tidak rapat dan nilai debitnya lebih kecil. Hal ini 

disebabkan kecepatan aliran pada vegetasi rapat lebih rendah, karena vegetasi 

yang ada di tebing sungai berperan dalam menanggulangi kecepatan aliran. 
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Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa lebar sungai pada kondisi 

vegetasi rapat lebih kecil dibanding vegetasi tidak rapat. Ini menunjukkan bahwa 

erosi tebing sungai yang terjadi pada tebing sungai dengan kondisi vegetasi tidak 

rapat, cukup besar. Karena gerusan aliran menyebabkan melebarnya penampang 

sungai. Kondisi vegetasi rapat, didominasi oleh jenis vegetasi Nipah. Pohon Nipah 

memiliki sistem perakaran serabut yang sangat efektif dalam pengikatan tanah di 

tebing sungai. Sistem perakaran ini juga mampu dalam mencegah tanah longsor di 

tebing sungai karena menanggulangi kelembaban tanah oleh adanya proses 

transpirasi. Selain itu tajuk vegetasi Pohon Nipa yang rimbun membuat nilai 

koefisien hambatan bentuk vegetasi menjadi besar sehingga menanggulangi 

terjadi erosi tebing sungai akibat kecepatan aliran (gerusan). Hal ini juga 

mempengaruhi konsentrasi sedimen. Berdasarkan hasil perhitungan, Debit 

Sedimen Total (Qs) pada vegetasi yang tidak rapat lebih besar yaitu 69.008 

ton/hari, sedangkan pada tebing sungai dengan kondisi vegetasi rapat sebesar 

48.840 ton/hari. Selain karena kerapatan vegetasi kecil, pada kondisi tebing sungai 

dengan vegetasi tidak rapat hanya terdapat beberapa Pohon Bambu yang berakar 

serabut. Sehingga tidak maksimal dalam mengikat tanah pada tebing sungai. 

Berbeda dengan Pohon Nipa, Pohon Bambu memiliki tajuk yang tidak 

rimbun, sehingga nilai koefisien hambatan bentuk vegetasinya kecil. Selain itu 

sebagian besar tajuk Pohon Bambu berada diatas permukaan air sungai, akibatnya 

kecepatan aliran yang diredam pun tidak terlalu besar. Berdasarkan faktor-faktor 

tersebut, peranan vegetasi dalam menanggulangi erosi tebing sungai lebih efektif 
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dengan kondisi vegetasi rapat yang terdapat banyak Pohon Nipa daripada vegetasi 

tidak rapat yang hanya terdiri dari sedikit Pohon Bambu. 

Penelitian ini berada ± 53 km dari bagian hulu, sehingga terdapat pengaruh 

debit sedimen di bagian alur sungai. Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa debit sedimen hulu di DAS Jeneberang pada tahun 2015 sebesar 1.88679 

m3 /det = 163018.7 ton/hari. 

Dari hasil penelitian debit sedimen, maka pengaruh debit sedimen bagian hulu 

sebesar :  

Untuk Kondisi Tebing Vegetasi Rapat :  

       =
Qs lokasi

𝑄𝑠 𝐻𝑢𝑙𝑢
 x 100% =

48.377

163018.7
 x 100% = 0.03% 

Untuk Kondisi Tebing Vegetasi Tidak Rapat: 

         =
Qs lokasi

Qs Hulu
 x 100% =

69.232

163018.7
 x 100% = 0.04% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, rata-rata pengaruh debit sedimen bagian 

hulu terhadap debit sedimen di lokasi penelitian sebesar 0.035
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BAB V PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Koefisien hambatan bentuk vegetasi pada kondisi tebing sungai dengan 

vegetasi rapat sebesar 94.82. Nilainya lebih besar daripada kondisi tebing 

sungai dengan vegetasi tidak rapat yaitu sebesar 30.81. 

2. Kerapatan vegetasi sangat menentukan kecepatan aliran. Tebing Sungai 

dengan Vegetasi Rapat memiliki kecepatan aliran lebih rendah yaitu 0.260 

m/dtk karena pengaruh kerapatan vegetasi yang lebih besar yaitu sebesar 

0.328/m 2 . Sedangkan kecepatan aliran untuk kondisi tebing sungai 

dengan vegetasi tidak rapat lebih besar yaitu 0.317 m/dtk dan kerapatan 

vegetasi yang kecil yaitu 0.263/m 2 . 

3. Kondisi debit sedimen pada tebing sungai dengan vegetasi tidak rapat lebih 

besar daripada vegetasi rapat. Tebing sungai dengan vegetasi tidak rapat 

memiliki Qs sebesar 69.008 ton/hari sedangkan pada tebing sungai dengan 

vegetasi rapat sebesar 48.840 ton/hari. 

B.  Saran 

Peneliti memberikan rekomendasi dalam bentuk saran pada siapa saja yang 

ingin melakukan jenis penelitian yang sama, untuk kondisi vegetasi sungai peneliti 

meninjau ke lapangan dan menemukan jarak-jarak antar vegetasi lebih varian dan 

tidak teratur. Harapan penulis, peneliti selanjutnya dapat melakukan penanaman 

vegetasi secara langsung di tebing sungai dengan menentukkan jenis vegetasi dan 

jarak antar vegetasi agak lebih teratur. 
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