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BAB 4

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Daerah Penelitian

Daerah aliran sungai Babon merupakan suatu DAS yang berada di Jawa

Tengah, dengan daerah hulu berada di bawah kaki gunung ungaran dan hilir

berada pada area pesisir Tanjungmas.

Batasan – batasan dari DAS Babon adalah sebagai berikut (Gambar 4.1):

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Barat : berbatasan dengan DAS Garang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan DAS Jragung

Sebelah Timur : berbatasan dengan DAS Dolok

DAS Babon memiliki luas kurang lebih 14357 ha, dengan terbagi oleh

beberapa Sub DAS. Batas administrasi DAS Babon meliputi, wilayah-wilayah

Kabupaten Semarang (Kecamatan Ungaran dan Kecamatan  Bergas),

KotaSemarang (Kecamatan Tembalang, Kecamatan   Banyumanik,   Kecamatan

GajahMungkur,   Kecamatan   Candisari, Kecamatan   Semarang   Selatan,

KecamatanGayamsari,   Kecamatan   Semarang Timur,  Kecamatan  Pedurungan,

Kecamatan  Genuk,  dan  Kecamatan  Semarang Utara),  dan  Kabupaten  Demak

(Kecamatan Sayung  dan  Kecamatan  Mranggen).

Pada penelitian ini dilakukan pada hulu hingga titik kontrol yang telah

ditentukan yaitu bendung Pucang Gading. Dalam proses GeoWEPP terbetuk DAS

baru dari hulu hingga ke bendung, DAS ini memiliki luas 7225.71 ha.



38

Tugas Akhir
Kajian Potensi Erosi Di DAS Babon

Menggunakan Permodelan GeoWEPP

Dimas Jalu Setyawan 14.B1.0045
Revangga Dandha Pratama                                                                                                14.B1.0086

Gambar 4.1 Peta Batas DAS Babon
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4.2 Iklim (Cuaca)

Iklim merupakan salah satu faktor penting yang mengakibatkan agregat

tanah dan aliran permukaan terdispersi yang merupakan proses erosi oleh hujan.

Iklim di setiap daerah  di bumi berbeda – beda ini disebabkan oleh letak geografis

dan topografi daerah tersebut. Iklim yang berpengaruh dengan proses terjadinya

erosi yaitu iklim penghujan. Persebaran hujan juga tidak merata pada setiap

wilayah, ada wilayah yang curah hujannya sangat tinggi dan ada pula yang rendah.

Pada saat hujan turun dan mengenai permukaan, air mengalir dari wilayah yang

memiliki elevasi tinggi menuju tempat dengan elevasi yang rendah. Dalam aliran

air tersebut, air mengikis permukaan tanah dan melarutkan sesuatu.

Kondisi Iklim pada DAS Babon terdiri dari beberapa stasiun hujan yaitu

Banyumeneng, Pucang Gading, dan Ungaran. Berdasarkan  analisis  data  iklim

menunjukkan  bahwa  wilayah  DAS  Babon mempunyai  suhu  udara  rata-rata

27.5oC,  dengan  temperatur  udara  pada  bulan terdingin  sebesar  21.5oC  dan

temperatur  udara  pada  bulan  terpanas  sebesar  35.0oC,  sedang  curah  hujan

rata-rata  tahunan  selama 10  tahun  terakhir  adalah  2210 mm.  Dengan  demikian

menurut  klasifikasi  iklim  Koppen  termasuk  tipe  Am. Sementara  menurut

klasifikasi  curah  hujan  Schmidt  &  Ferguson  daerah  studi mempunyai  jumlah

rata-rata  bulan  kering  selama  3  bulan,  dan  jumlah  rata-rata bulan basah 8 bulan,

sehingga mempunyai tipe B dan C di bagian hilir. Data yang di input dalam

GeoWEPP pada penelitian ini merupakan data yang telah di rata-rata dari beberapa

stasiun hujan yang ada di DAS Babon.

3.3 Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk rupa bumi, dan sangat barkaitan

erat dengan ketinggian dan lereng. Topografi juga merupakan faktor terhadap iklim

pada suatu daerah

3.3.1 Lereng

Lereng merupakan faktor yang sangat berperan dan utama dalam proses

terjadinya erosi. Potensi laju erosi yang besar di sebabkan oleh kelerengan yang
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besar dikarenakan aliran permukaan yang besar. Klasifikasi lereng dibagi menjadi

6 kelas yaitu kelas 1 = 0-2%, kelas 2 = 0-8%, kelas 3 = 8-15%, kelas 4 = 15-25%,

kelas 5 = 25-40%, dan kelas 6 = > 40% menurut Sandy 1998 dalam (Nugroho,

2012).

3.3.2 Ketinggian

Besar dan kecilnya curah hujan yang turun pada suatu wilayah dipengaruhi

oleh faktor ketinggian, di daerah tropis umumnya semakin tinggi wilayah dari

permukaan laut maka semakin besar curah hujannya menurut Sandy 1998 dalam

(Nugroho, 2012). DAS  Babon  terletak  pada  ketinggian antara  2  meter  di atas

permukaan  laut  di  bagian  Utara  (hilir)  hingga  sekitar  200 meter di bagian hulu,

terlihat pada Gambar 4.2.

4.4 Penggunaan Lahan dan Jenis Tanah

4.4.1 Penggunaan Lahan

Daerah  Aliran  Sungai  Babon  mempunyai  berbagai  macam  tipe  tata

guna lahan  dari  sawah,  tegalan/lahan  kering,  hutan  negara  dan  permukiman

yang meliputi, pemukiman, industri, dan daerah urban.  Tataguna lahan pada DAS

Babon dapat dilihat seperti pada Gambar 4.3.

4.4.2 Jenis Tanah

Berdasarkan data  jenis  tanah  yang  diperoleh  dari  Peta Tanah  yang  ada,

menggambarkan  bahwa  jenis  tanah  yang terdapat  di  DAS  Babon  terdiri atas

aluvial, asosiasi   aluvial   kelabu, mediteran coklat tua, latosol coklat kemerahan,

regosol dan  grumusol.  Jenis  tanah  aluvial terletak pada daerah dataran dengan

bahan induk liat yang mempunyai sifat  tidak  peka  terhadap  erosi  atau  termasuk

dalam  klasifikasi  kepekaan  tanah terhadap erosi yang sangat rendah. Jenis tanah

asosiasi aluvial kelabu tersebar  di daerah  dataran  rendah  pada kecamatan-

kecamatan Genuk dan Sayung dengan bahan induk liat dan pasir, yang mempunyai

sifat tidak peka terhadap erosi atau termasuk dalam klasifikasi kepekaan tanah

terhadap erosi yang  sangat  rendah. Tanah  dengan  jenis  mediteran  coklat tua
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banyak  dijumpai  di wilayah  Kecamatan  Ungaran, Tembalang,  Banyumanik  dan

Genuk,  dengan  jenis tanahnya mempunyai  sifat  peka  terhadap  erosi  atau

termasuk  dalam  klasifikasi kepekaan tanah  terhadap  erosi  sedang.  Latosol  coklat

tua  kemerahan  banyak terdapat   di   wilayah   Kecamatan   Ungaran   dan

Banyumanik   dengan   tingkat kepekaan tanah terhadap erosi sedang. Jenis tanah

lainnya  yang terdapat di DAS Babon adalah regosol dan grumusol,   yang   tersusun

dari   bahan   induk   abu/pasir   dan tuff intermediate serta  memiliki  sifat  yang

sangat  peka  terhadap  erosi  atau  dapat dikategorikan  sebagai  tanah  dengan

kepekaan  tanah  terhadap  erosi tinggi.  Kedua jenis tanah ini mempunyai

penyebaran di Kecamatan Mranggen dan Sayung. Peta jenis tanah yang ada di DAS

Babon dapat dilihat dalam Gambar 4.4 dan karakteristik tanah dapat dilihat dalam

Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Tanah DAS Babon

No Jenis Tanah Karakteristik
1 Aluvial Tanah endapan terbentuk dari lumpur dan

pasir halus. Bertekstur liat.
2 Asosiasi Aluvial Kelabu Liat dan pasir
3 Regosol Tanah yang mengandung abu dan pasir

vulkanik, mempunyai tekstur tanah yang
kasar, butiran- butiran kasar, dan mempunyai
sifat peka terhadap erosi tanah.

4 Grumosol Terbentuk dari batuan induk kapur, tuffa
vulkanik, abu pasir dan tuff intermediate.
Bertekstur lempung.

5 Latosol Coklat
Kemerahan

 Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga
kekuning- kuningan. Tekstur tanahnya adalah
liat

6 Mediteran Coklat Tua Hasil pelapukan batuan kapur keras dan
batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar
antara merah sampai kecoklatan.
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Gambar 4.2 Peta Ketinggian DAS Babon



43

Tugas Akhir
Kajian Potensi Erosi Di DAS Babon

Menggunakan Permodelan GeoWEPP

Dimas Jalu Setyawan 14.B1.0045
Revangga Dandha Pratama                                                                                                14.B1.0086

Gambar 4.3 Peta Tata Guna Lahan DAS Babon
Sumber : Distaru Kota Semarang
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Gambar 4.4 Peta Jenis Tanah DAS Babon
Sumber : Distaru Kota Semarang
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