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Abstract
The ability of plants to carry out the functions of interception, evapotranspiration and root
reinforcement provides an effective and contributes to an increase in slope stability. Canopy has a
role in the process of interception related to the reduction of amount the infiltrated water and the rapid
fulfilment of soil moisture. Through the evapotranspiration mechanism, plants can reduce pore water
pressure in the soil so that the trigger force for landslides can be reduced and the soil will be more
stable. The roots mechanically strengthen the soil, through the transfer of shear stresses in the soil
into tensile resistance in the roots. Roots also bind soil particles and increase surface roughness,
thereby reducing the process of soil displacement or erosion. There is a positive relationship between
the density of the tree canopy with the value of rainfall interception, evapotranspiration with a
decrease in pore water pressure in the soil and the ability of root anchoring and binding with an
increase in soil shear strength, indicating that the function of interception, evapotranspiration and
strengthening of plant roots have a positive effect on increasing slope stability. Plants selection that
considers the level of interception, the rate of evapotranspiration and root reinforcement by adjusting
environmental and slopes conditions will determine the success of slope stabilization efforts by
vegetative methods.
Keywords : interception, evapotranspiration, root reinforcement, slope stabilization.

Abstrak
Kemampuan tanaman dalam melakukan fungsi intersepsi, evapotranspirasi dan penguatan akar
memberikan efek dan kontribusi terhadap peningkatan stabilitas lereng. Tajuk atau kanopi tanaman
mempunyai peranan penting dalam proses intersepsi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah air
yang terinfiltrasi dan penjenuhan lengas tanah secara cepat. Melalui mekanisme evapotranspirasi,
tanaman dapat mengurangi tekanan air pori dalam tanah sehingga gaya pemicu longsor dapat
berkurang dan tanah akan lebih stabil. Akar secara mekanis memperkuat tanah, melalui transfer
tegangan geser dalam tanah menjadi tahanan tarik dalam akar. Akar juga mengikat partikel tanah
dan menambah kekasaran permukaan sehingga mengurangi proses perpindahan tanah atau erosi.
Adanya hubungan positif antara kerapatan kanopi pohon dengan nilai intersepsi curah hujan,
evapotranspirasi dengan penurunan tekanan air pori dalam tanah serta kemampuan jangkar dan
cengkeram akar dengan peningkatan kuat geser tanah, menunjukkan bahwa fungsi intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar tanaman memberikan efek positif terhadap peningkatan
stabilitas lereng. Pemilihan tanaman yang mempertimbangkan tingkat intersepsi, laju
evapotranspirasi dan penguatan akar dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan lereng akan
menentukan keberhasilan usaha stabilisasi lereng dengan metode vegetatif.
Kata Kunci : intersepsi, evapotranspirasi, penguatan akar, stabilisasi lereng.
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1. PENDAHULUAN

penjenuhan tanah secara cepat. Namun
demikian, tingkat intersepsi bervariasi secara
spasial dan bergantung pada curah hujan
sesuai dengan tipe dan struktur vegetasinya.
Menurut
Bruijnzeel
(2004),
tajuk
tanaman yang baik umumnya mampu
mencegah erosi permukaan dan dalam kasus
tutupan pohon yang berkembang dengan baik,
mampu menahan tanah longsor tipe dangkal,
tetapi untuk longsor yang lebih dalam (> 3 m)
lebih ditentukan oleh faktor geologis dan iklim.
Sedangkan menurut Monteleone dan Sabatino
(2014), stabilisasi tanah secara vertikal juga
karena sistem perakaran tanaman dan efek
drainasi yang terjadi melalui proses absorsi air
dan transpirasi.
Di kawasan yang memiliki intensitas
hujan
yang
tinggi,
evapotranspirasi
mempunyai peran yang sangat penting,
karena
proses
evapotranspirasi
dapat
mengurangi kejenuhan tanah agar tidak terjadi
akumulasi air di atas lapisan impermeabel
atau di atas lapisan yang menjadi bidang
gelincir longsor. Selain proses intersepsi dan
evapotranspirasi
dari
tanaman
yang
mempunyai peran terhadap stabilitas tanah,
perakaran tanaman mempunyai kemampuan
dalam memperkuat daya cengkeram terhadap
tanah dan juga membantu mengurangi air
tanah yang jenuh oleh air hujan, meningkatkan
infiltrasi serta kapasitas memegang air.
Kepadatan panjang akar tidak hanya sangat
mempengaruhi
hidrologi,
tetapi
juga
berkontribusi
terhadap
penguatan
dan
agregasi tanah sehingga meningkatkan
stabilitas lereng (Graf et al, 2019). Gambar 1
memperlihatkan ilustrasi fungsi intersepsi,
evapotranspirasi,
penguatan
akar
dari
tanaman pohon terhadap stabilitas lereng.
Tulisan ini mengemukakan tentang efek
dan kontribusi dari tanaman atau vegetasi
terhadap
stabilitas
lereng
melalui
kemampuannya dalam melakukan fungsi
intersepsi, evapotranspirasi dan penguatan
akar.

Vegetasi pada dasarnya berkontribusi
terhadap penguatan tanah, khususnya pada
lereng curam yang rentan terhadap erosi dan
tanah longsor dangkal. Fungsi vegetasi secara
signifikan dapat mengendalikan proses, baik
yang ada di atas maupun di bawah tanah
seperti intersepsi, evapotranspirasi, agregasi
tanah dan penguatan akar, yang tentunya
berkorelasi dengan pertumbuhan tanaman
(Graf et al, 2019). Air hujan yang jatuh di atas
tanaman tidak langsung sampai ke permukaan
tanah
untuk
berubah
menjadi
aliran
permukaan (surface runoff). Saat hujan turun,
beberapa tetes air langsung melewati
dedaunan dan celah di antara cabang-cabang
untuk mencapai tanah, air yang turun secara
demikian disebut terjun bebas, sementara
tetesan hujan yang dicegat oleh daun atau
cabang
dan
disimpan
sementara
di
permukaannya, akhirnya menguap setelah
curah hujan berhenti (Xiao dan Mc Pherson,
2016) dan proses tersebut dinamakan
intersepsi (Xiao et al, 2000).
Asdak (2004) mengatakan bahwa
bagian air hujan yang tidak pernah sampai
permukaan tanah, melainkan terevaporasi
kembali ke atmosfer (dari tajuk dan batang)
selama dan setelah berlangsungnya hujan
disebut sebagai air intersepsi (interception
loss). Proses intersepsi dipengaruhi oleh
jumlah, arah, intensitas, dan pola hujan.
Besarnya air hujan yang terintersepsi
merupakan fungsi dari karakteristik tanaman
yaitu jenis, umur, dan kerapatan tanaman
serta musim pada tahun yang bersangkutan.
Dalam kaitannya dengan proses intersepsi
atau mengendalikan jumlah air hujan yang
sampai ke permukaan, tajuk atau kanopi
mempunyai peranan penting. Semakin tinggi
atau berat kerapatan tajuk, maka kemampuan
tajuk untuk menangkap air hujan dalam bentuk
air intersepsi juga semakin besar. Hal ini akan
mengurangi jumlah air yang terinfiltrasi dan
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Gambar 1. Fungsi Dari Tanaman Untuk Stabilisasi Tanah: Intersepsi,
Evapotranspirasi dan Penguatan Akar (Graf et al, 2019)

2. METODE PENELITIAN

menggunakan empat spesies pohon yaitu,
Sophora japonica L., Ginkgo biloba L., Zelkova
serrata (Thunb.) Makino, dan Aesculus
turbinata Blume. Dari hasil penelitian tersebut
dilaporkan bahwa tingkat intersepsi sebagian
besar dipengaruhi oleh Indeks Luas Daun
(Leaf Area Index). LAI yang lebih tinggi
cenderung menghasilkan tingkat intersepsi
yang lebih tinggi. Luas daun mempengaruhi
tingkat intersepsi curah hujan ketika pohon
memiliki LAI yang serupa. Pohon-pohon yang
diteliti memiliki tingkat intersepsi curah hujan
rata-rata sekitar 20-60%, dengan tingkat yang
lebih tinggi terjadi selama curah hujan yang
kurang intens. Selanjutnya, Jayanti et al
(2015) dari hasil penelitiannya tentang
pengembangan model intersepsi pada pohon
Jati (Tectona grandis) dan pohon Pinus
(Casuarina
cunninghamiana)
melaporkan
bahwa tingkat intersepsi rata-rata pohon Jati
lebih tinggi dari pada pohon Pinus. Intersepsi
rata-rata pohon Jati sebesar 325,26 mm
(54,49 %) dan pada Pinus sebesar 299,72 mm
(50,21%). Hal ini dipengaruhi oleh kerapatan
tajuk dan umur tegakan vegetasi, sedangkan
tingkat porositas tajuk memiliki pengaruh
berlawanan terhadap besarnya intersepsi, di
mana semakin besar porositas tajuk maka
intersepsi yang terjadi semakin kecil. Mulyana
et al (2002) dalam Jayanti (2015) melaporkan
hasil penelitiannya yang dilakukan di Gunung
Walat dari tahun 1999-2001, kehilangan air
(curah hujan) akibat proses intersepsi dari
hutan Pinus adalah yang tertinggi
yaitu
15,7%, dibandingkan hutan Agathis = 14,7%
dan hutan Puspa = 13,7%. Horman et al
(1996) mengatakan bahwa intersepsi oleh
kanopi
hutan
menyumbang
10–40%
presipitasi, namun demikian tingkatnya
bervariasi secara spasial dan bergantung pada

Studi tentang efek dari proses intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar tanaman
dalam kontribusinya terhadap peningkatan
stabilitas lereng dilakukan dengan metode
sebagai berikut :
 Melakukan studi pustaka atau literatur baik
tentang informasi, data maupun penelitian
sebelumnya melalui penelusuran jurnal,
buku atau website terkait pokok bahasan.
 Mendeskripsikan secara umum tentang
efek dan kontribusi vegetasi untuk
stabilisasi lereng.
 Mendeskripsikan secara khusus tentang
efek dari proses intersepsi dari tanaman
dalam meningkatkan stabilitas lereng.
 Mendeskripsikan secara khusus tentang
efek dari proses evapotranspirasi pada
tanaman dalam meningkatkan stabilitas
lereng.
 Mendeskripsikan
tentang
efek
dari
penguatan akar tanaman terhadap kuat
geser tanah dan stabilitas lereng.
 Menganalisis dan menyimpulkan hasil
deskripsi secara keseluruhan tentang efek
dan kontribusi dari proses intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar
terhadap peningkatan stabilitas lereng.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Intersepsi Pada Tanaman Dan Efeknya
Terhadap Stabilitas Lereng
Beberapa
aspek
penelitian
yang
berkaitan dengan intersepsi telah dilakukan,
antara lain Yang et al (2019) melakukan
penelitian tentang efek morfologi kanopi pohon
pada intersepsi
curah
hujan
dengan
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3.2. Evapotranspirasi Pada Tanaman dan
Efeknya Terhadap Stabilitas Lereng

curah hujan sesuai dengan tipe dan struktur
hutan. Terlepas dari spesies tanaman, potensi
intersepsi berkorelasi positif dengan luas
daun, oleh karena itu, sangat terkait dengan
kinerja pertumbuhan tanaman. Sidle dan
Ziegler (2018) dalam penelitiannya tentang
hubungan antara intersepsi kanopi dengan
tanah longsor di hutan tropis bagian utara
Thailand melaporkan bahwa selama musim
hujan pada hutan tropis sekunder memiliki
efek mitigasi yang signifikan terhadap tanah
longsor. Hal ini sesuai dengan Azizi dan Salim
(2015) yang mengatakan bahwa semakin
tinggi kerapatan tajuk dari vegetasi, semakin
besar pula kemampuannya untuk mencegah
curah hujan mencapai permukaan tanah.
Gambaran terjadinya proses intersepsi,
evapotranspirasi, penguatan akar pada
tanaman pohon dan efeknya terhadap
stabilisasi lereng disajikan pada Gambar 2.

Evapotranspirasi merupakan gabungan
proses evaporasi dan transpirasi, atau dapat
dikatakan bahwa evapotranspirasi merupakan
kombinasi dari dua proses hilangnya air dari
tanah, yaitu hilang dari permukaan tanah oleh
penguapan dan hilang melalui vegetasi oleh
proses yang dikenal sebagai transpirasi.
Infiltrasi air dari permukaan tanah dapat
menghasilkan adanya air tengger (perched
water) pada batas dua material yang berbeda
permeabilitasnya (Indrajaya and Wuri, 2008).
Air tengger dapat mengembangkan tekanan
air pori dalam tanah dan memberikan
tambahan gaya yang menggerakkan lereng
untuk memicu terjadinya longsor. Vegetasi
pohon, melalui mekanisme evapotranspirasi,
dapat mengurangi tekanan air pori dalam
tanah sehingga gaya pemicu longsor dapat
berkurang dan tanah akan lebih stabil.

Gambar 2. Pengaruh Tanaman Pohon Terhadap Stabilitas Lereng
(Modifikasi dari : Forbes. K and Jeremy. B, 2011)

Fungsi
evapotranspirasi
dalam
hubungannya dengan stabilisasi lereng telah
dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain,
Moelyono et al (2018) mengatakan bahwa
kelembaban tanah yang berkurang oleh
vegetasi dapat mengurangi tekanan air pori di
dalam mantel tanah di lereng alami dan
meningkatkan stabilitas lereng. Vegetasi dan
fungsi evapotranspirasinya memiliki pengaruh
kuat pada kelembapan tanah sehingga
berpengaruh pada stabilitas tanah dan lereng

(Stokes et al, 2008) karena memodifikasi
muka air tanah (Wang et al, 2014).
Evapotranspirasi dan tahanan air dari daundaunan membatasi kenaikan tekanan air pori
positif dalam tanah (Hardiyatmo, 2006),
sementara akar vegetasi menyerap air dari
tanah dan dilepaskan ke atmosfir melalui
mekanisme transpirasi yang menyebabkan air
pori berkurang, sehingga meningkatkan
stabilitas lereng (Gray, 1995). Hal ini juga
dikemukakan oleh Hardiyatmo (2006) bahwa
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evapotranspirasi dan tahanan air dari daundaunan membatasi kenaikan tekanan air pori
positif
dalam
tanah.
Evapotranspirasi
berhubungan erat dengan intersepsi dan
menggambarkan proses di mana air dalam
tanaman yang berasal dari akar kemudian
hilang sebagai uap melalui stomata di
daunnya.
Beberapa
faktor
yang
mempengaruhi evapotranspirasi adalah radiasi
matahari, kelembaban, suhu dan angin, serta
persentase tutupan vegetasi, komposisi
spesies dan tingkat pertumbuhan yang lebih
tinggi (Graf et al, 2019), usia dan kepadatan
tanaman, faktor curah hujan dan jenis tanah
(Moelyono et al, 2018). Pada Tabel 1,
diperlihatkan
laju evapotranspirasi dari

beberapa jenis tanaman pohon, dapat dilihat
sebagai contoh adalah pohon Acacia mangium
memiliki tingkat evapotranspirasi lebih tinggi
dibandingkan dengan spesies pohon lain, dan
Schima
wallichi
memiliki
tingkat
evapotranspirasi yang terkecil. Pinus merkusii
memiliki laju evapotranspirasi yang lebih
rendah dari pada Acacia mangium, namun
secara genetis memiliki perakaran yang
dalam, tingkat intersepsi tinggi dan pohonnya
tidak terlalu berat atau ringan. Karakteristik
dari tanaman tersebut dapat dijadikan acuan
dalam menentukan jenis tanaman yang
disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan
lereng dalam upaya stabilisasi.

Tabel 1. Laju Evapotranspirasi (ET) dari Beberapa Jenis Tanaman Pohon
Jenis Tanaman

Pinus merkusii
Eucalyptus urophylla
Schima wallichi
Swietenia macrophylla
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus alba
Eucalyptus trianta
Acasia mangium
Shorea pinanga
Dalbergia latifolia
Calliandra callothirsus
Acacia decurens
Altingia excelsa

Periode Riset
(Year)

Curah Hujan
mm/tahun

1–8
1–8
1–8
1–6
1–3
1–3
1–3
1–4
1–4
1–4
1–3
1–3
1–3

3.056
3.056
3.056
4 016
3.136
3.316
3.316
3.465
3.465
3.465
3.402
3.402
3.402

ET
mm/tahun

ET
% dari hujan

1.971,12
1.127,66
699,82
2.317,23
1.659,57
1.642,64
1.673,06
2.384,61
1.153,50
1.444,21
1.496,88
1.564,92
1.428,84

64,5
36,9
22,9
57,7
52,92
52,38
53,35
68,82
33,29
41,68
44
46
42

Sumber : Pudjiharta (2008)

3.3. Efek Penguatan Akar Dan Kuat Geser
Tanah Terhadap Stabilitas Lereng

tinggi akan meningkatkan stabilitas tanah.
Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan
yang dilakukan oleh butir-butir tanah terhadap
desakan atau tarikan. Dengan dasar
pengertian ini, bila tanah mengalami
pembebanan akan ditahan oleh : (1) Kohesi
tanah yang bergantung pada jenis tanah dan
kepadatannya, tetapi tidak tergantung dari
tegangan normal yang bekerja pada bidang
geser. (2) Gesekan antara butir-butir tanah
yang besarnya berbanding lurus dengan
tegangan normal pada bidang gesernya
(Hardiyatmo, 2002). Hairiah et al (2006)
mengatakan bahwa karakteristik akar tanaman
yang mempengaruhi kekuatan geser tanah
adalah distribusi, kepadatan, diameter, berat
jenis, dan kekuatan akar. Semakin tinggi
tingkat anchoring akar atau indeks jangkar
akar (IJA) dan pengikatan akar atau indeks

Secara mekanis, akar pohon menembus
sampai ke lapisan tanah dalam, memberikan
dukungan pada tanah bagian atas karena
berfungsi sebagai penopang (buttressing) dan
memberi efek lengkung (arching). Akar
tanaman dapat mengikat partikel tanah dan
menambah kekasaran permukaan sehingga
mengurangi proses perpindahan tanah atau
erosi (Greenway, 1987). Pengaruh positif lain
dari vegetasi terhadap stabilitas tanah dan
lereng adalah karena penetrasi akarnya yang
bertindak sebagai penguat ke dalam tanah.
Posisi penetrasi akar dalam lapisan tanah,
distribusi akar dan kondisi akar vertikal dan
horizontal dapat meningkatkan kuat geser
tanah. Kekuatan geser tanah yang semakin
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cengkeram akar (ICA) dari tanaman, semakin
signifikan potensi untuk mempertahankan
stabilitas tanah dan lereng. Dengan demikian
kekuatan geser tanah dapat digambarkan oleh
besarnya IJA dan ICA. Tingkat IJA dan ICA
yang tinggi, akan meningkatkan kuat geser
tanah. Sebagai contoh tanaman pohon yang
mempunyai IJA dan ICA tinggi adalah
Arthocarpus
heterophyllus,
Nephelium
lapaceum, Lansium sp dan Mangifera indica

(Setiawan dan Krisnawati, 2014). Untuk pohon
Pinus merkusii secara genetik memiliki akar
dalam sehingga akarnya dapat menembus ke
lapisan yang lebih dalam. Selain itu akar Pinus
merkusii relatif ringan dan dapat menjaga
stabilitas lereng karena dapat mengurangi
beban pada lereng (Indrajaya and Wuri, 2008).
Pertumbuhan akar dalam
lapisan tanah
diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pertumbuhan Akar Tanaman Di Dalam Lapisan Tanah
(Sumber : Greenway, 1987)

Beberapa penelitian tentang korelasi
positif yang signifikan antara intensitas akar
dan stabilitas lereng telah dibuktikan dengan
menggunakan metode pengujian kekuatan
tanah yang berbeda, misal percobaan
langsung, uji kompresi triaksial ataupun dengan
mempertimbangkan berbagai pendekatan dan
model (Graf et al., 2019). Penelitian – penelitian
yang telah dilakukan antara lain dalam hal
kekuatan akar dan daya gesernya, uji kekuatan
tarik akar, hubungan antara kedalaman akar
dan faktor keselamatan (FOS), kepadatan
panjang akar dan volume akar. Dari hasil
penelitian tentang efektivitas relatif pohon dan
semak pada stabilitas lereng, Gupta (2016)
melaporkan bahwa dalam kasus tidak ada
angin, kondisi pohon dengan akar lebih dalam
di lereng bergradasi rendah dan curam
memberikan stabilitas tertinggi. Rata – rata
pohon berakar sedalam 5 meter menghasilkan
faktor keselamatan (FOS) yang lebih tinggi,
11% dan 14,5% masing-masing dibandingkan
dengan lereng yang curam dan ringan. Song et
al (2018) telah melakukan penelitian tentang
efek dari sifat akar serta karakteristik
24

percabangan akar dari 6 spesies pohon
terhadap penguatan tanah di Jinyun Mountain,
China. Dari hasil penelitian tersebut dilaporkan
bahwa spesies yang berbeda memiliki efek
yang berbeda pada penguatan geser tanah.
Kekuatan geser dari spesies pohon tinggi jauh
lebih besar dari pada spesies pohon kecil.
Abdullah et al (2011) mengatakan bahwa
kemampuan
perakaran
tanaman
dalam
membantu mengurangi air tanah yang jenuh
oleh air hujan dan memantapkan agregasi
tanah akan mendukung pertumbuhan tanaman
dan mencegah erosi, yang akan berdampak
tidak mudah hanyutnya tanah akibat aliran
permukaan,
meningkatkan
infiltrasi
dan
kapasitas memegang air. Kontribusi kepadatan
panjang akar sangat berperan dalam hal
penguatan agregasi tanah yang berdampak
meningkatkan stabilitas tanah dan lereng. Dari
analisis profil akar menunjukkan bahwa Dillenia
suffruticosa mempunyai tingkat tertinggi dalam
hal kepadatan panjang akar dan volume akar,
sedangkan Leucaena leucocephala memiliki
rata-rata diameter akar tertinggi. Pada uji
kekuatan tarik, Ali (2010) melaporkan bahwa
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akar Leucaena leucocephala memiliki kekuatan
tarik lebih tinggi dari pada Acacia mangium
dan M.malabathricum lebih rendah dari pada
Acacia mangium. Jenis tanaman pohon
memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dan
biasanya memiliki akar lebih dalam daripada
semak, sehingga akar pohon meningkatkan
jangkauan tulangan tanah. Pengikatan akar
yang kuat berpotensi lebih signifikan untuk
menjaga stabilitas lereng.
3.4.

Karakteristik
Tanaman
Peningkatan Stabilitas Lereng

akar pohon hanya menyebar satu setengah kali
tinggi rata-rata pohon.
4. KESIMPULAN
Semakin tinggi kerapatan kanopi atau
tajuk, semakin besar kemampuannya untuk
mencegah curah hujan mencapai permukaan
tanah,
sedangkan
tingginya
laju
evapotranspirasi berpengaruh kuat mengurangi
kelembaban tanah sehingga memberikan
kontribusi positif terhadap stabilitas lereng.
Tanaman yang mempunyai tingkat intersepsi
dan
laju
evapotranspirasi
yang
tinggi
mempunyai efek stabilitas lereng yang lebih
tinggi. Demikian juga semakin tinggi tingkat
anchoring akar dan pengikatan akar semakin
signifikan mempertahankan stabilitas lereng.
Beberapa contoh tanaman pohon yang
dapat direkomendasikan antara lain Jati
(Tectona grandis) dan Pinus dari species
Casuarina cunninghamiana dan Pinus merkusii,
mempunyai tingkat intersepsi tinggi. Acacia
mangium. Swietenia macrophylla, Pinus
merkusii,
mempunyai
tingkat
laju
evapotranspirasi yang tinggi Selain itu
Arthocarpus heterophyllus (nangka), Nephelium
lapaceum (rambutan), Lansium, sp (ceruring)
dan Mangifera indica (mangga) mempunyai
nilai IJA dan ICA yang tinggi.

Untuk

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya,
proses
intersepsi,
evapotranspirasi
dan
penguatan akar tanaman, masing - masing
mempunyai hubungan positif dengan stabilitas
lereng. Hal yang penting dalam usaha
meningkatkan
stabilitas
lereng
atau
penanganan longsor khususnya longsor
dangkal dengan metode vegetatif adalah
pemilihan
jenis
tanaman
dengan
mempertimbangkan
fungsi
intersepsi,
evapotranspirasi
dan
penguatan
akar.
Pemilihan jenis tanaman pohon untuk
stabilisasi lereng, idealnya bersifat cepat
tumbuh (fast growing). Dilihat dari fungsi
intersepsi, jenis pohon fast growing akan cepat
membentuk tajuk/kanopi sehingga cepat
mencegat air hujan dari atmosfer, demikian
juga pertumbuhan akarnya akan lebih cepat.
Karakteristik tanaman dengan tingkat intersepsi
yang tinggi dapat mengurangi jumlah curah
hujan netto, sedangkan pemilihan tanaman
dengan laju evapotranspirasi yang tinggi dapat
mengurangi gaya beban oleh air (Indrajaya dan
Wuri, 2015). Karakteristik tanaman dengan
tingkat indeks jangkar akar (IJA) dan indeks
cengkeram
akar
(ICA)
yang
tinggi,
mencerminkan
kekuatan
geser
tanah.
Karakteristik dari perakaran yang dalam dan
distribusi yang luas juga dapat dipertimbangkan
untuk pemilihan tanaman stabilisasi lereng.
Sutton (1969) dalam Hardiyatmo (2006)
mengatakan bahwa untuk pertumbuhan akar
pepohonan, faktor lingkungan memberikan
kontribusi yang lebih besar. Distribusi akar
pohon
biasanya
dinyatakan
dengan
pendekatan tinggi pohon dan jari-jari tajuk.
Pada daerah dengan tanah pasiran, akar
pohon dapat menyebar hingga beberapa kali
tinggi rata-rata pohon. Untuk pohon Pinus yang
tumbuh di tanah pasiran, penyebaran akar
dapat mencapai tujuh kali dari tinggi rata-rata
pohonnya. Sementara, pada tanah lempungan,
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