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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang penelitian 

Bentuk permukaan bumi selalu mengalami perubahan dari waktu kewaktu, 

seiring dengan perkembangan zaman. Secara garis besar perkembangan 

permukaan bumi ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu perkembangan yang 

disebabkan oleh adanya tenaga yang berasal dari dalam bumi (endogen), yaitu 

tektonik lempeng dan vulkanisme. Dan perkembangan disebabkan oleh tenaga 

yang berasal dari luar permukaan bumi (eksogen) yang lebih dikenal tenaga 

geomorfologi yaitu angin dan air . Proses dari tenaga endogen  maupun eksogen 

ini tidak jarang menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia baik materiil 

maupun korban jiwa. Proses eksogen  ini dampaknya tidak terlalu besar 

dibandingkan proses endogen, akan tetapi proses ini memiliki itentitas waktu yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan proses endogen. Dan erosi merupakan salah 

satu dari bentuk proses itu. 

Erosi adalah proses penguraian dan proses pengangkutan partikel-partikel 

tanah oleh tenaga geomorfolgi, seperti air dan angin (Arsyad, 2000). Secara 

alamiah erosi dikatakan tidak menimbulkan masalah, apabila kecepatan erosinya 

lebih rendah atau sama daripada kecepatan pembetukan tanah, dan ini disebut 

dengan erosi normal (erosi geologi). Aktivitas manusia dibeberapa bidang dapat 

mempercepat erosi, sehingga timbul masalah yang disebut erosi dipercepat 

(accelerated erotion). Pada  peristiwa  erosi  (yang  dipercepat) volume  

penghanyutan  tanah  adalah  lebih  besar  dibandingkan  dengan pembentukan 

tanah, sehingga penipisan lapisan tanah akan berlangsung terus yang  pada  

akhirnya  dapat  melenyapkan  atau  terangkut  habisnya  lapisan tersebut 

(Mulyani dan Kartasapoetra, 1991).  Akibat dari erosi tersebut diatas adalah : a.) 

merosotnya produktivitas tanah pada lahan yang tererosi, disertai merosotnya 

daya dukung serta kualitas lingkungan hidup; b.) sungai, waduk dan aliran 

irigasi/drainase didaerah hilir menjadi dangkal, sehingga masa guna dan daya 

guna menjadi berkurang; c.) secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya 



2 
 

banjir yang kronis pada setiap musim penghujan dan kekeringan dimusim 

kemarau (Arsyad, 2000). Dan menurut bentuknya erosi dapat di bedakan menjadi 

erosi percik (splash erosion), erosi lembar (sheet erosion), erosi alur (rill erosion) 

dan erosi parit (gully erosion). 

Faktor – faktor utama yang mempengaruhi erosi tanah adalah iklim, tanah, 

vegetasi dan topografi. Iklim merupakan faktor alam yang tidak dapat 

dikendalikan oleh manusia sedangkan faktor lain dapat dikendalikan dengan 

rekayasa manusia. Hujan yang merupakan faktor iklim, memiliki tenaga kinetik 

yang dapat menghantam lapisan tanah permukaan dan dan memecah agregat-

agregat tanah, kemudian sebagian partikel halus yang jatuh kembali akan menutup 

pori-pori tanah sehingga porositas tanah menurun. Hal ini dapat menyebabkan 

lapisan tanah keras  pada lapisan permukaan, akibatnya kapasitas infiltrasi tanah 

berkurang sehingga air mengalir di permukaan dan aliran yang bertambah besar 

mengakibatkan erosi ( Suripin, 2001).  

Kecamatan  Ngargoyoso terletak di daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah yang terdiri dari 9 Desa, yaitu: Berjo, Puntukrejo, Kemuning, Dukuh 

Gemawang, Segorogunung, Girimulyo, Nglegok, dan Ngargoyoso. Di sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Karangpandan, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Tawangmangu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Magetan (Gunung Lawu), dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Jenawi. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 61.398,47 km2 dengan 

ketinggian rata-rata 880 m di atas permukaan laut.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan kondisi topografi di Kecamatan 

Ngargoyoso wilayahnya terletak di lereng vulkan (Volcanic Slope) Gunung Lawu, 

terbukti pada tempat-tempat tertentu dijumpai lereng dengan kemiringan 30%,  

semakin ketimur konturnya semakin tajam. Agihan topografik Kecamatan 

Ngargoyoso mempunyai beberapa variasi mulai dari bergelombang dan berbukit. 

Dilihat geologinya Daerah Ngargoyoso didominasi oleh batuan kuarter muda yang 

meliputi Desa Ngargoyoso, Dukuh, Jatirejo, Kemuning, Putukrejo, Girimulyo, 
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Segoro Gunung, Nglegok, dan batuan kuarter tua di Desa Berjo. Sedangkan jenis 

tanahnya terdiri dari jenis tanah litosol coklat, kompleks andosol coklat. 

 Dilihat dari pengunaan lahan di Daerah Ngargoyoso yang sebagian besar 

didominasi oleh daerah pertanian dengan kemiringan lereng rata-rata lebih dari 

30% hal ini beprengaruh basar terhadap terjadinya erosi permukaan. Erosi dapat 

disebabkan dari kesalahan  pengelolaan tanah dan air. Pengolahan tanah sebagai 

salah satu pengelolaan tanah pada lahan pertanian terjadi setiap musim tanam. 

Pengolahan tanah bermaksud untuk menciptakan lahan yang baik untuk 

penyemaian dan untuk mengurangi kompetisi gulma dengan tanaman. Tetapi hal 

itu kadang menyebabkan tanah tererosi akibat dari percikan hujan dan limpasan 

permukaan yang terkonsentrasi.  Potensi untuk erosi  dan sedimen dari lokasi 

pengolahan dapat lebih besar  dibanding pada lokasi yang sama bila ditanami 

tumbuhan penutup yang permanen. Kehilangan tanah dari lahan yang diolah dapat 

menghasilkan tingkat sedimen yang tinggi dan juga berdampak pada 

kelangsungan dari tanah itu sendiri. Pengolahan tanah dari segi konservasi 

pengelolaan tanah dapat merugikan dan memperbesar kemungkinan timbulnya 

erosi pada lahan miring, apalagi bila sistem pengolahan searah dengan kemiringan 

lahan atau tegak lurus garis kontur. Sepintas tanah yang diolah dapat 

meningkatkan kapasitas infiltrasi, akan tetapi hal ini hanya sementara, karena 

tanah yang gembur akan mudah dihancurkan oleh butiran air hujan (Suripin, 

2001). Ini sejalan dengan pengamatan dilapangan bahwa di daerah penelitian 

ditemukan erosi percik, erosi lembar, dan erosi alur. Bahkan diberapa titik 

didaerah di ngargoyoso yaitu Desa Nglegok, Girimulyo, dan Ngargoyoso 

diyatakan rawan longsor lahan  (Solo Pos, Senin 25 Mei 2009) 

Prakiraan atau prediksi erosi  dari tiap satuan lahan  menjadi penting 

mengingat pengelolaan lahan dan topografi yang beragam menciptakan kondisi 

berbeda pula dalam mempengaruhi besarnya erosi permukaan.  
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Dengan uraian seperti diatas maka, disini penulis ingin mengambil judul 

penelitian, “PERSEBARAN TINGKAT EROSI TANAH DI KECAMATAN 

NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGNYAR JAWA TENGAH” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat erosi di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar Jawa Tengah? 

2. Bagaimana persebaran tingkat erosi tanah di Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Ingin mengetahui tingkat  erosi tanah di Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

2. Ingin mengetahui persebaran tingkat erosi tanah di Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Sebagai sumbangan pemikiran tentang persebaran tingkat erosi tanah di 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumya 

1.5.1 Erosi 

Pada hakekatanya erosi merupakan 3 proses yang berurutan,  pelepasan 

(deachment), pengangkutan (tranportasiaon), dan pengedapan (deposition). 

(Asdak,1991). Sedangkan Arsyad (2000) memberikan batasan sebagai peristiwa 
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berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat 

ketempat lain oleh media alami (tanah atau angin).  

Secara umum erosi di bagi menjadi 2 bagian besar yaitu erosi dipercepat 

(accrelerated erosion) dan erosi normal (Normal erosion). Erosi normal atau erosi 

Geologi yaitu erosi yang terjadi karena proses geologi dan faktor–faktor erosi 

bekerja secara sangat lambat. Jenis erosi ini berlangsung lama sesuai dengan 

waktu pembentukan tanahnya. Sedangkan erosi dipercepat diakibatkan adanya 

faktor–faktor erosi yang sangat dominan dan berlangsung secara intensif. Erosi ini 

dibagi menjadi 5 jenis yaitu erosi percik (splash erosion), erosi lembar ( sheet 

erosion), erosi alur (riil erosion), erosi parit (gully erosion) dan yang paling parah 

adalah erosi lembah. (Brooks dkk, 1991) 

Dua peristiwa utama  erosi, yaitu pemecahan dan pengkutan merupakan 

peyebab erosi tanah yang penting. Dalam peristiwa erosi, pelepasan butir-butir 

tanah mendahului sebelum pengangkutan, akan tetapi proses pengangkutan tidak 

selalu diikuti dengan peristiwa pelepasan. Agen penting didalam pelepasan tanah 

adalah tetesan air hujan yang jatuh kepermukaan tanah. Air hujan akan memukul 

permukaan tanah, mengakibatkan gumpalan-gumpalan tanah akan terlepas dan 

menjadi butir-butir kecil dan terlepas. Butir-butit tanah tersebut sebagian akan 

terlepas keudara (splash) dan akan jatuh lagi kepermukaan tanah dan sebagian 

akan mengisi pori-pori kapiler tanah sehingga akan menghambat proses infiltrasi. 

Air permukaan mula-mula berbentuk laminer dan kemudian berbentk turbulent 

karena pengaruh permukaan tanah. Turbulensi aliran ini digunakan untuk melepas 

partikel-partikel tanah dengan cara mengangkat massanya dan mengulingkan 

partikel tanah tersebut, serta terjadi pengemburan butir-butir tanah dari massanya 

oleh butir-butir tanah yang terkandung oleh air permukaan. Air permukaan lama 

kelaman akan berhenti sejalan berkurangnya curah hujan, oleh karena itu 

kemampuan pengankutanya lama-kelamaan akan menyusut dan akhirnya akan 

berhenti. Dalam tahap inilah terjadi pengedapan butir-butir tanah dan proses akhir 

terjadinya erosi. Dan lebih detailnya bisa dilihat pada diagram 1.1 
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 ( Dh +Dl ) < atau > ( Th + Tl ) 

 

Dh: penghancuran stuktur tanah  oleh hujan 

Di: penghancuran stuktur tanah ole aliran permukaan 

Th: pengangkutan oleh hujan 

T i: pengangkutan oleh aliran permukaan 

Gambar 1.1 Proses Terjadinya Erosi Tanah ( Arsyad, 2000 ) 

Secara keseluruhan terdapat lima faktor yang menyebabkan dan  

mempengaruhi terjadinya laju erosi yaitu iklim, tanah, topografi, vegetasi penutup 

tanah dan manusia. Faktor iklim yang menentukan dalam hal ini adalah hujan 

dinyatakan dalam erosivitas hujan. Besar kecilnya erosi ditentukan oleh sifat tanah 

disini diyatakan dalam erodibilitas tanah, yaitu kepekaan tanah terhadap erosi atau 

mudah tidaknya tanah tererosi. Erosi potensial dihitung dengan menghitung dua 

faktor erosi yaiti faktor erosivitas dan faktor erodibilitas tanah, sedangkan faktor 

lain dianggap satu. (Gabriel 1974, dalam Suripin 2001). 

E (tanah yang hilang) = f ( erosivitas *erodibilitas) 

a. Iklim 

Kehilangan tanah melalui tanah melalui hujan berkaitan dengan kekuatan 

pelepasan tumbukan hujan kepermukaan tanah dan sebagian melalui 

kontribusi hujan melalui pelimpasan. Hal ini menandakan bahwa erosi 

dapat oleh limpasan dan parit dimana intensitas hujan merupakan faktor 

Tanah Tererosi

Butir‐butir 
tanah yang 
terlepas 

Kapasitas 
angkut air 

Dh  Di  Th  Ti 
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yang penting. Salah satu penelitian yang menunjukan hubungan antara 

hujan dengan kejadian erosi  seperti tabe l 1. 

 

 

Tabel 1.1 Hubungan Antara Intensitas Hujan dan Kehilangan Tanah 

(Morgan dalam Supirin, 2001) 

 Hal tersebut mengambarkan bahwa erosi berhubungan dengan dua tipe 

kejadian hujan yaitu intesitas hujan dengan durasi pendek dimana 

kapasitas infiltrasi air hujan telah melebihi sehingga air melimpas dan 

durasi panjang dengan intesitas hujan rendah dapat menjenuhkan air. 

Untuk beberapa hal sangat sulit untuk memisahkan antara efek dua tipe 

kejadian hujan dengan kehilangan tanah. (Morgan dalam Suripin, 2001). 

Menurut supirin 2001, faktor iklim yang berpengaruh terhadap erosi tanah 

adalah hujan, temperatur, dan suhu. Sejauh ini hujan merupakan faktor 

yang terpenting. Terdapat dua penyebab utama terjadinya erosi, yaitu 

tetesan air hujan dan aliran permukaan. Tetesan hujan yang jatuh 

kepermukaan tanah yang jatuh kepermukaan tanah mengakibatkan 

pecahnya agregat-agregat tanah, diakibatkan tetesan air hujan mempunyai 

energi kinetik yang cukup besar. Tetesan air hujan yang lebih besar dapat 

membetuk butitran-butiran tetesan hujan yang lebih besar lagi dan 

menyebabkan aliran permukaan lebih banyak. Karekteristik hujan yang 

mempunyai pengaruh terhadap erosi tanah meliputi jumlah, kedalaman 

hujan, intesitas hujan dan lamanya hujan. Jumlah hujan yang berat tidak 

Maksimum intesitas 
hujan 5 m 

(cm/jam) 

Jumlah 

kejadian hujan 

Rata-rata kejadian 
erosi 

(Kg/m2) 
0-25,4 40 0.37 

25,5-50,8 61 0,60 
50,9-76,2 40 1,18 
76,3-101.6 19 1,14 
101,7-127,0 13 3,42 
127,1-152,4 4 3,63 
152.5-177,8 5 3,87 
177,9254,0 1 4,79 
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selalu menyebabkan erosi jika inesitas hujanya rendah, dan begitu juga 

intesitas hujan yang lebat dengan intesitas yang rendah mungkin juga 

tidak banyak menyebakan erosi, dikarenakan jumlah hujannya yang 

sedikit. Jika jumlah hujan dan intesitas hujan sama-sama tinggi, erosi 

tanah cenderung tinggi. 

b. Tanah 

Secara fisik tanah terdiri dari partikel mineral dan organik dari berbagai 

ukuran. Partikel-partikel tersebut terdiri dari bentuk matrik yang pori-

porinya kurang dari 50%, sebagian terisi air dan sebagian lagi terisi oleh 

udara. Dalam kaitanya konservasi tanah dan air, faktor yang perpengaruh 

adalah : tekstur, struktur, infiltrasi dan kandungan bahan organik (Suripin, 

2001) 

Menurut morgan didalam bukunya Suripin 2001, erodibilitas tanah 

merupakan ketahanan terhadap pelepasan dan pengangkutan. Erodibiloitas 

tanah bervariasai dengan tekstur tanah, stabilitas agregat, infiltarasi, bahan 

organik serta kandungan kimia tanah. Peran tekstur tanah pada partikel 

tanah yang besar menunjukan sifat yang tahan terhadap pengakutan, hal ini 

dikarenakan butuh tenaga yang besar untuk membawa. Dan partikel yang 

halus memiliki sifat yang tahan terhadap pelepasan karena sifat  

kohesifnya. Partikel yang kurang tahan adalah silt dan pasir halus. Tanah 

dengan debu yang tinggi merupakan tanah yang erodible, mudah tererosi. 

Pengunaan liat sebagai erodibiloitas tanah secara teori lebih memuaskan 

karena mengabungkan bahan organik untuk membentuk agregat tanah atau 

gumpalan dan itu merupakan stabilitas ang ditentukan oleh ketahanan 

tanah. Tanah denagan kandungan mineral yang tinggi secara numum lebih 

stabil karena kontibusi ikatan kimia pada agregat. 

Menurut Asdak 1991, tekstur tanah adalah berkaitan dengan ukuran dan 

partikel-partikel tanah dan akan membentuk tipe tanah tertentu. Tiga unsur 

utama tanah adalah pasir (sand), debu (silt), dan liat (clay). Tanah dengan 
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dominasi liat memiliki ikatan partikel-partikel yang kuat sehingga tidak 

mudah tererosi. Begitu juga dengan tanah yang didominasi pasir 

kemungkinan besar laju erosi pada tanah ini akan rendah, karena tanah 

pasir memiliki infiltrasai besar yang akan menurunkan laju aliran 

permukaan. Pada tanah dengan debu dan pasir halus dengan sedikit 

kandungan organik rendah memberikan kemungkinan yang lebih besar 

untuk terjadinya erosi. 

Stuktur tanah adalah susunan pertikel-partikel tanah yang membetuk 

agregat. Struktur tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap 

air tanah. Misalnya pada struktur tanah granuler dan lepas mempunyai 

kemampuan besar dalam meloloskan air larian, dengan demikian 

menurunya limpasan air permukaan dan memacu tumbuhnya tanaman. 

(Asdak, 1991) 

Berdasarkan kapasitas infiltasinya dapat dikatakan bahwa kemungkinan 

terjadinya aliran permukaan pada tanah-tanah yang berat lebih besar 

dibandingkan pada tanah-tanah yang berstruktur ringan. Bahwa banyaknya 

air permukaan ditentukan oleh kemampuan infiltrasinya, semakin besar 

kemampuan infiltrasinya maka aliran permukaan akan semakin kecil. 

(Suripin, 2001). Kapasitas infiltrasi ini dipengaruhi oleh faktor pori, 

stabilitas pori, dan bentuk dari profil tanah. 

Bahan organik sangat berperan didalam proses pembentukan, pengikatan 

serta penstabilan agregat tanah. Pengikatan dan penstabilan bahan organik 

dapat dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer oleh 

mechyla jamur, actynomicetes dan/akar-akar halus tanaman. Dan 

pengikatan secara kimia, yaitu mengunakan gugus-gugus aktif dari bahan 

organik tanah, misalnya gugusan negatif (carboxyl) pada senyawa organik 

panjang, atau gugusan positif (gugus anime, amide, dan amino) pada 

senyawa organik berbentuk rantai. Bahan organik yang berbentuk serasah 

seperti daun, ranting dan sebagainya merupakan kekuatan pelindung dari 
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kekutan perusak oleh butir-butir hujan yang jatuh, bahan organik tersebut 

menghambat alairan permukaan, sehingga kecepatan relatif lebih lambat 

sehingga tidak merusak. Dan bahkan bahan-bahan organik yang sudah 

lapuk dapat menyerap dan menghambat aliran yang tinggi, sampai dua-

tiga kali dari berat keringnya. Akan tetapi kemampuan untuk menyerap air 

permukaan merupakan faktor yang kecil didalam menghambat aliran 

permukaan, faktor yang utama adalah memperlamat aliran permukaan, 

meningkatkan infiltasi dan memantapkan agregat tanah (Arsyad, 2000) 

c.  Topografi  

Kemiringan  dan panjang lereng merupakan unsur topografi yang paling 

berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi (Arsyad, 2000). 

Kecepatan limpasan yang besar ditentukan oleh kemiringan lereng yang 

tidak terputus dan pajang serta terkonsentrasi pada saluran-salauran yang 

mempunyai potensi besar untuk terjadinya erosi alur dan parit 

(Asdak.1991). Menurut Suipirin 2001, erosi akan meningkat seiring akan 

meningkatanya panjang dan kemiringan lereng. Pada lahan datar percikan 

air hujan melempar partikel tanah kesegala arah secara acak, pada lahan 

miring parikel tanah akan lebih banyak terlempar kearah bawah daripada 

kearah atas, dengan proporsi makin besar dengan meningkatnya 

kemiringan lereng. Selanjutnya semakin panjang lereng semanakin banyak 

juga air yang akan terakumulasi, sehingga air permukaan semakin tinggi 

kedalam maupun kecepatanya. Kombinasi kedua partikel ini tidak sekedar 

proposional kemiringan lereng akan tetapi meningkat secara drastis 

dengan meningkatnya panjang lereng.  
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Gambar 1.2 Pengaruh Panjang dan Kemiringan Lereng 

(Miscka, 2008) 

d. Vegetasi  

Pengaruh vegetasi terhadap laju erosi adalah sebagai berikut : vegetasi 

mampu menangkap atau intersepsi air hujan, sehingga energi kinetiknya 

tidak langsung menghantam permukaan tanah. Pengaruh intersepsi air 

hujan oleh tumbuhan pada erosi melalui dua cara yaitu memotong secara 

langsung air hujan sehingga tidak langsung jatuh kepermukaan tanah dan 

memberikan kesempatan penguapan secara langsung dari dedaunan dan 

dahan, sehingga dapat meminimalkan pengaruh negatif pada stuktur tanah. 

Tanaman penutup mengurangi energi aliran, meningkatkan kekasaran 

sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan dan selanjutnya 

memotong aliran permukaan untuk melepas dan memotong aliran 

permukaan untuk melepas dan mengangkut partikel sedimen. Perakaran 

tanaman meningkatkan stabilitas tanah dengan meningkatkan kekuatan 

tanah, granulitas dan porositas. Aktivitas biologi yang berkaitan dengan 

pertumbuhan tanaman memberikan dampak positif pada porositas tanah. 

Tanaman mendorong transpirasi air sehingga lapisan tanah atas lebih 

kering dan memadatkan lapisan dibawahnya. ( Suripin, 2001). 



12 
 

Didalam meninjau pengaruh vegetasi terhadap mudah tidaknya tanah 

tererosi harus dilihat apakah tanaman tersebut memiliki srtuktur tajuk, 

sehingga dapat menurunkan kecepatan terminal air hujan dan memperkecil 

diameter air hujan. Tumbuhan bawah lebih berperan didalam menurunkan 

besarnya erosi karena merupakan stratum terakhir yang menentukan besar 

kecilnya erosi percikan. Oleh karena itu didalam menentukan program 

konservasi tanah  melalui cara vegetatif, sistem tanaman diusahakan 

tercipta struktur tajuk yang serapat mungkin (Asdak. 1991) 

 

 

Gambar 1.3 Pengaruh Pohon Terhadap Air Hujan 

(Miscka, 2008) 

Terjadinya erosi dipercepat (accelerated erotion) diakui secara luas 

menjadi permasalahan global.  Erosi sangat menentukan berhasil tidaknya 

pengelolaan lahan. Oleh karena itu erosi harus dipertimbangkan didalam 

menentukan perencanaan pengunaan lahan dan pengelolaanya.  
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Salah satu alat yang digunakan didalam perencanaan pengunaan lahan 

adalah prediksi erosi. Secara ideal prediksi erosi harus memenuhi persyaratan-

persyaratan yang nampaknya bertentangan yaitu : dapat andalkan, secara universal 

dapat digunakan, dapat digunakan dengan data yang minimum, komprehensif 

didalam faktor-faktor yang digunakan, dan mampu mengikuti perubahan-

perubahan tata guna lahan dan konservasi tanah (Arsyad, 2000). Di karenakan 

rumitnya erosi tanah dengan berbagai faktor yang berinteraksi, maka pendekatan 

yang paling memberikan harapan didalam pengembangan metode dan prediksi 

adalah dengan merumuskan model konseptual proses erosi itu. (Arsyad, 2000) 

Sejumlah prediksi erosi lahan dan sedimen lahan telah banyak 

dikembangkan, dan salah satunya adalah USLE (Universal Loss Equation) yang 

dikembangkan oleh Wischeimer dan Smith (1978). Merupakan metode yang 

digunakan untuk memprediksi erosi dari plot dan penelitian. Erosi yang dapat 

diprediksi adalah erosi lembar, erosi alaur, dan tidak dapat memprediksi erosi 

parit, tebing sungai dan dasar sungai (Wischeimer dan Smith, 1978). 

Model prediksi erosi USLE mengunakan persamaan empiris sebagai 

berikut :  

A = R x K x LS x C x P 

Keterangan : 

A  = Banyaknya tanah tererosi dalam (ton/ha/tahun) 

   R =  Faktor erosivitas hujan, yaitu jumlah indeks erosi hujan 

satuan yang nilainya sama dengan energi hujan total (E) 

dengan intesitas hujan maksaimum(I30) tahunan.  

K =  Faktor erodibilitas tanah, yaitu kecepatan erosi per indeks 

erosi hujan satuan tanah dari petak percobaaan yang 

panjangnya 22,1 m (72,6 ft) yang terletak pada lereng 

kemiringan 9% dan tanpa tanaman. 
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       L =   Faktor panjang lereng, yaitru perbandingan erosi tanah 

terhadap panjang lereng tertentu terhadap erosi tanah 

dengan panjang lereng  22,1 m (72,6 ft) pada kondisi yang 

identik. 

S =         Faktor kecuraman lereng, yaitu perbandingan antara 

besaranya erosi yang terjadi pada suatau bidang tanah 

dengan kecuraman tertentu, terhadap besarnya erosi pada 

tanah kemiringan 9% pada kondisi yang identik.  

C  =  Faktor penutup oleh tanaman dan pengelolaan tanaman 

(tidak berdimensi), yitu perbandingan besarnya erosi pada 

suatu bidang tanah dengan tanaman penutup disertai 

pengeloaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari 

tanah yang identik tapi tanpa tanaman.  

P  =  Faktor praktek pengelolaan tanah faktor praktis pengontrol 

erosi atau tindakan khusus konservasi tanah (tak 

berdimensi), yaitu perbandingan antara besaranya erosi 

pada suatu tanah yang diberi tindakan atau perlakuaan 

konservasi, terhadap terhadap besarnya erosi dari tanah 

yang diolah searah lereng dengan kondisi yang identik. 

          (Wichmeier dan Smith, 1978) 

1.5.2 Bentuk lahan dan Satuan Lahan 

Bentuk lahan (landform)  adalah bentukan alam di permukaan bumi 

khususnya di daratan yang terjadi karena proses pembentukan tertentu dan melalui 

serangkaian evolusi  tertentu  pula  (Marsoedi, 1996). Sukmantalya (1995), 

menjelaskan bahwa  bentuk  lahan  merupakan  suatu kenampakan medan yang 

terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu dan karakteristik fisikal 

dan visual dengan julat  tertentu yang terjadi dimanapun bentuk lahan tersebut 

terdapat.  Lebih lanjut Verstappen (1983), mengemukakan  bahwa  ada  beberapa  
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faktor geomorfologi mayor yang berpengaruh dalam pengembangan lahan yaitu 

bentuk lahan, proses geomorfologis, dan kondisi tanah. Lebih lanjut dijelaskan, 

bahwa bentuklahan mencakup kemiringan lahan,  proses geomorfologi; mencakup 

banjir,  tanah longsor, dan bahaya dari proses alam yang merugikan, sedangkan 

mengenai  kondisi tanah, antara  lain  mencakup  kedalaman batuan dan 

pelapukan material. Karakteristik geomorfologis dalam hal ini bentuk 

lahan/medan memberikan informasi yang dapat menentukan dalam penggunaan 

lahan suatu  daerah  tertentu.  Oleh  karena  itu bentuk lahan haruslah menjadi 

perhatian yang serius dalam  rangka penggunaan lahan pada suatu daerah, guna 

mewujudkan penggunaan lahan yang dapat memberikan rasa nyaman, lepas dari 

ancaman bencana. 

Informasi geomorfologis suatu daerah sangat penting untuk diketahui dan 

dipahami, terutama dalam kaitanya dengan masalah lingkungan yang yang telah, 

serdang dan akan terjadi. Proses-proses geomorfologi yang mencangkup proses 

endogenik dan eksogenik  yang terjadi pada kala umur manusia dapat dipahami 

dan diintrepetasikan dari satuan-satuan bentuk lahan yang menyusun suatau 

daerah. Analisis morfometri, morfogenesis, morfokronologi dapat morfoaragemen 

merupakan kunci dalam memahami proses-proses geomorfologi suatu daerah. 

Proses-proses geomorfologi suatu daerah yang daiatas normal merupakan masalah 

lingkungan yang serius dalam hal kerugian material dan bahkan jiwa manusia. 

             Menurut Verstapen 1983, menurut proses pembentuknanya bentuk lahan 

(landform) dibagi menjadi 7 bentuk lahan, yaitu : bentuk lahan asal vulkan, 

bentuk lahan denudasional, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan aeolin, bentuk 

lahan sulisional, bentuk lahan marine dan bentuk lahan glasial. Sedangkan bentuk 

lahan vulkanik berdasarkan proses terbentuknya secara sederhana dibagi menjadi 

2, yaitu bentuk-bentuk eksplosif (krater letusan, ash dan cinder cone) dan bentuk-

bentuk effusif (aliran lava/lidah lava, bocca, plateau lava, aliran lahar dan lainnya) 

yang membentuk bentangan tertentu dengan distribusi di sekitar kepundan, lereng 

bahkan kadang sampai kaki lereng. Struktur vulkanik yang besar biasanya 

ditandai oleh erupsi yang eksplosif dan effusif, yang dalam hal ini terbentuk 
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volkanostrato. Erupsi yang besar mungkin sekali akan merusak dan membentuk 

kaldera yang besar. Kekomplekkan terrain vulkanik akan terbentuk bila proses-

proses yang non-vulkanik berinteraksi dengan vulkanisme. Proses patahan yang 

aktif akan menghasilkan erupsi linier dan depresi volkano-tektonik. Satuan 

bentuklahan vulkanik dapat dikelompokkan lagi menjadi satuan-satuan yang lebih 

kecil, dan sebagai contoh penyimbulannya antara lain : satuan kepundan (VK), 

satuan kerucut parasiter (VKp), satuan lereng vulkan (VL), satuan kakilereng 

gunungapi (VLk) dan satuan dataran fluvial gunungapi (VDk). (Sukmantalya, 

1995) 

 Satuan lahan (land unit) adalah bagian dari lahan yang mempunyai 

karakteristik yang spesifik. Sembarang satuan lahan yang mempunyai 

karakteristik yang jelas dan nyata, tidak peduli bagaimana cara membuat batas-

batasnya, dapat dipandang sebagai satuan lahan atau sebagai suatu evaluasi lahan. 

Namun demikian evaluasi lahan akan mudah dilakukan apabila didefinisikan atas 

kriteria-kriteria karakteristik lahan yang digunakan dalam evaluasi lahan ( FAO, 

dalam Sukmantalya, 1995). 

1.5.3 Penelitian sebelumnya 

Taryono ( 1995) mengadakan penelitian dengan judul ”Kajian Erosi 

Permukaan Dan Perlakuaan Konservasi Tanah di Sub Daerah Aliran Sungai 

Gobeh Kabupaten Wonogiri” bertujuan : a.) menduga sebaran tingkat bahaya 

erosi di daerah penelitian yang didasarkan pada satuan lahan, b.) mempelajari 

faktor peyebab erosi didaerah penelitian, c.) mementukan prioritas konservasi 

tanah didaerah penelitian. 

Metode pengambilan sempel didasarkan pada satuan lahan dengan cara 

stratified random sampling. Parameter untuk menduga besaranya erosi 

mengunakan metode dari USDA dengan faktor iklim, sifat tanah, topografi, setra 

perlakuaan konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukan didaerah penelitian 

memil;iki tingkat bahaya erosi ringan yang sebesar di satuan lahan K2 IV T9 

memiliki luas sebesar 2,61% kelas terbesar npada satuan lahan KI 111 Mt 
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memiliki luas sebesar  5, 66, kelas rendah memiliki luas sebesar 68,68% dan kelas 

sangat rendah sebesar 23,05%. 

Dewi sinta, 2006 dalam judul penelitian ”Analisis Besarnya Erosi 

Terhadap Pengunaan Lahan di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui agihan penggunaan lahan di Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali, dan  mengetahui besarnya erosi terhadap penggunaan lahan di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah metoe 

survey dengan Data yang digunakan adalah erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah 

(K), panjang dan kemiringan lereng (LS), praktek pengelolaan lahan (P), dan 

praktek pengelolaan tanaman. (C). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai tingkat 

erosi sangat berat hingga sangat ringan. Tingkat erosi sangat berat terjadi pada 

satuan lahan V1VAlT, V1VRlTd, V2IVAnT dan V2IVRlT, sedangkan tingkat 

erosi sangat ringan terjadi pada satuanlahan V1VAlH dan  V1VRlH. Dan untuk 

lebih jelasnya tentang perbandingan penulis dengan penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada tabel 1.2 
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Peneliti Taryono, 1995 Dewi Sinta,  2006 Imam Suwaji, 2011 

Judul 

Kajian erosi permukaan dan 
perlakuaan konservasi tanah di sub 
daerah aliran sungai gobeh kabupaten 
wonogiri 

Analisis Besarnya Erosi 
terhadap Penggunaan 
Lahan di Kecamatan 
Selo Kabupaten Boyolali 

Persebaran tingkat 
erosi tanah di 
kecamatan ngargoyoso 
kabupaten karanganyar 
jawa tengah 

Tujuan 

- Menduga sebaran tingkat bahaya 
erosi didaerah penelitian yang 
didasarkan pada satuan lahan 

- mempelajari faktor peyebab erosi 
didaerah penelitian 

- mementukan prioritas konservasi 

tanah didaerah penelitian. 

 

- Mengetahui agihan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali 

- Mengetahui besarnya 
erosi terhadap 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali. 

-  Mengetahui besar 
tingkat    erosi tanah 
dikecamatan 
ngargoyoso 
kab.karanganyar 
jateng 

mengetahui 
persebaran tingkat 
erosi tanah dike. 
Ngargoyoso,karang
anyar, jateng 

Data 

Erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah 
(K), panjang dan kemiringan lereng 
(LS), praktek pengelolaan lahan (P), 
dan praktek pengelolaan tanaman. (C). 

Erosivitas hujan (R), 
erodibilitas tanah (K), 
panjang dan kemiringan 
lereng (LS), praktek 
pengelolaan lahan (P), 
dan praktek pengelolaan 
tanaman. (C). 

Erosivitas hujan (R), 
erodibilitas tanah (K), 
panjang lereng (L), 
kecuraman lereng (S), 
praktek pengelolaan 
lahan (P), dan praktek 
pengelolaan tanaman. 
(C). 

Metode Survei  Survei Survei 

 

Tingkat bahaya erosi ringan yang 

tebesar di satuan lahan K2 IV T9 

memiliki luas sebesar 2,61% kelas 

terbesar pada satuan lahan KI 111 Mt 

memiliki luas sebesar  5, 66, kelas 

rendah memiliki luas sebesar 68,68% 

dan kelas sangat rendah 23,05%  

- Tingkat erosi sangat 
berat hingga sangat 
ringan 

- Penggunaan lahan 
yang sangat 
berpengaruh terhadap 
erosi yaitu 
permukiman, 
Tegalan, semak 
belukar, hutan, kebun 
dan tanah tandus.   

 

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Proses erosi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu erosi geologi atau 

erosi alam dan erosi dipercepat. Erosi geologi adalah erosi yang belum 

dipengaruhi oleh campur tangan manusia yang masih dapat diimbangi dengan 

pembentukan tanah. Apabila erosi itu terjadi campur tangan manusia maka 

proses erosi yang terjadi akan lebih cepat daripada pembetukan tanah maka 

erosi tersebut disebut dengan erosi dipercepat. 

Penelitian diawali dengan pembuatan peta bentuk lahan tentatif yang 

dibuat berdasarkan intepretasi peta geologi dan peta topografi yang kemudian 

dilakuakn cek lapangan untuk mengetahui kebenaran peta bentuk lahan 

tentatif tersebut. Peta bentuk lahan yang telah disusun kemudian di overlaykan 

dengan peta tanah, peta lereng, dan peta pengunaan lahan sehingga menjadi 

peta satuan lahan. 

Pengambilan sempel mengunakan metode stratified sampling dengan 

satuan lahan sebagai stratanya. Peta satuan lahan digunakan sebagai satuan 

evaluasi atau satuan pemetaan dan sekaligus sebagai dasar pengambilan 

sempel. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer tertdiri dari erodibilitas tanah (K) dengan uji 

laboratorium yang meliputi tekstur tanah, kandungan bahan organik, dan 

permeabilitas tanah. Pengumpulan data sekunder adalah data kemiringan 

lereng (LS), pengelolaan tanaman (C), dan pengelolaan lahan (P), data 

sekunder adalah curah hujan bulanan, jumlah hari hujan, jumlah hujan 

maksimum untuk mengetahui erosivitas hujan. Dari perolehan data primer dan 

sekunder dilakukan pengolahan dengan persamaan umum kehilangan tanah 

dan analisa diskriptif. Adapaun uraian tersebut secara singkat dapat dilihat 

pada gambar 1.4 

 

 

 

 



20 
 



21 
 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode survey dan 

dilengkapi dengan analisa laboratorium. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan dan hasil analisa laboratorium, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari literatur, analisa peta dan data dari instansi-instansi terkait. Metode 

pengambilan sampel dengan menggunakan stratified  random sampling dengan 

strata satuan lahan.  Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1.7.1. Tahap Persiapan  

          Tahap  ini merupakan  tahap  awal  dari  rangkaian  proses  penelitian  yang 

meliputi  kegiatan sebagai berikut : 

a.   Studi Pustaka  

Mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai referensi yang 

berhubungan dengan obyek penelitian.  

b.   Pengumpulan dan interpretasi peta, meliputi :  

1.  Peta topografi, untuk mengetahui letak, luas  dan  relief daerah  penlitian.  

2. Peta geologi, untuk mengetahui jenis, dan perbesaran batuan di daerah 

penelitian  

3.  Peta tanah, untuk mengetahui jenis dan persebaran tanah di daerah penelitian.  

4. Peta lereng, untuk mengetahui panjang dan kemiringan lereng daerah 

penelitian 

5. Peta penggunaan lahan, untuk mengetahui bentuk penggunaan lahan di daerah 

penelitian.  
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c.   Orientasi Lapangan  

      Untuk mendapatkan gambaran pendahuluan tentang fenomena di lapangan 

dan proses geomorfologinya. 

1.7.2. Tahap Pelaksanaan (Pengumpulan Data)  

          Tahap  ini  meliputi  tahap  kerja  lapangan  dan  tahap  kerja  laboratorium. 

uraian tahap tersebut sebagai berikut :  

a.   Pengumpulan data primer meliputi :  

      - Dari lapangan:  

1. Pengambilan sampel tanah untuk dianalisa di laboratorium sehingga 

diperoleh data  erodibilitas tanah (K)  

2.  Pengukuran panjang dan kemiringan lereng erosi (LS)  

3.  Pengamatan pengelolaan tanaman (C)  

4. Pengamatan pengelolaan lahan/praktek konservasi tanah (P) 

Pengambilan sampel di lapangan ini dengan menggunakan metode  stratified 

sampling dengan strata satuan lahan. 

      - Dari laboratorium yang meliputi :  

1. Analisa tekstur untuk menentukan prosentase pasir sangat halus, 

prosentase pasir kasar debu dan liat. 

2. Analisa kandungan bahan organik  untuk menentukan prosentase 

kandungan bahan organik.  

3.  Analisa penetapan permeabilitas tanah  

b.   Pengumpulan data sekunder, meliputi :  

1.  Data curah hujan untuk menghitung indeks erosivitas hujan  
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2.  Data tata guna lahan untuk mengetahui penggunaan lahan Daerah 

penelitian.   

1.7.3. Pemrosesan Data  

Pemrosesan data dalam penelitian ini, meliputi : 

a.   Data Curah Hujan (R)  

        Untuk menghitung nilai erosivitas hujan digunakan rumus Bols (dalam 

Dewi Sinta,2006). Data curah hujan yang diperlukan adalah curah hujan rerata 

bulanan, banyaknya hari hujan dan curah hujan maksimum rata-rata per bulan.  

Rumus   : EI30 = 6,119 (Rb) 1,211 (D) -0,47 (Mmax) 0,53 

Keterangan :  

EI30    :  Faktor erosivitas hujan bulanan rata-rata (m2/mm/jam)  

Rb    :  Curah hujan rata-rata bulanan (cm)  

D     :  Jumlah hari hujan rata-rata bulanan  

Mmax     : curah hujan maksimum selama 24 jam atau hari hujan harian 

maksimum rata-rata perbulan (cm) 

b.   Erodibilitas Tanah (K)  

Penentuan nilai erodibilitas tanah menggunakan nomograf Wischmeier 

dan Smith berdasarkan siat-sifat tanah yang mempengaruhinya. Sifat-sifat 

tanah tersebut meliputi tekstur, struktur, kadar bahan organik dan 

permeabilitas. Sampel tanah dari lapangan dianalisa di laboratorium untuk 

mengetahui :  

1.  Prosentase debu dan pasir sangat halus (0,002 - 0,1 mm)  

2.  Prosentase pasir kasar (0,1 - 2mm)  

3.  Prosentase kadar bahan organik  
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4.  Tipe dan kelas struktur tanah  

5.  Tingkat permeabilitas tanah 

Data-data yang telah terkumpul dimasukkan dalam nomograf erodibilitas tanah 

(K) Wischmeier dan Smith seperti gambar 1.2 sebagai berikut :  

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5. Nomograf Erodibilitas tanah (K) 

Klasifikasi sifat tanah yang terdapat pada nomograf Wischmeier dan 

Smith  sebagaimana tabel 1.4 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Klasifikasi Kode Struktur Tanah 

Kelas Klasifikasi  

1 Granular sangat halus  

2 Granular halus  

3 Granular sedang – kasar 

4 Masif, gumpal, terang dan lempung 

Sumber : Wischmeier dan Smith, 1978 
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Adapun klasifikasi tingkat permeabilitas tanah dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel : 1.4 

Klasifikasi Tingkat Permeabilitas Tanah 

Kode Klasifikasi  

6 Sangat lambat (0,5 cm/jam) 

5 Lambat (0,5 – 2 cm/jam) 

4 Lambat – sedang (2 – 6,3 cm/jam) 

3 Sedang (6,3 – 12,7 cm/jam)  

2 Sedang – cepat (12,7 – 25,4 cm/jam) 

1 Cepat ( > 25,4 cm/jam) 

Sumber : Wischmeier dan Smith, 1978 

Weismeschmeier (1978) mengklasifikasikan tingkat erodibilitas tanah ke 

dalam kelas-kelas sebagai berikut :  

Tebel 1.5 

Klasifikasi Tingkat Erodibilitas Tanah 

Klasifikasi Nilai K (mm/jam) 

Sangat Rendah 0,00 – 0,10 

Rendah 0,10 – 0,20 

Sedang 0,20 – 0,32 

Agak Tinggi 0,32 – 0,40 

Tinggi 0,40 – 0,55 

Sanagat Tinggi 0,55 – 0,64 
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C. Panjang dan kemiringan lereng erosi (LS) 

Panjang lereng erosi diukur dari titik pangkal aliran permukaan (overload 

flow) sampai titik dimana air masuk ke dalam saluran atau sungai atau 

kemiringan lereng yang berkurang sedemikian rupa sehingga kecepatan 

aliran air berubah (Arsyad, 2000).  

Untuk menentukan faktor panjang lereng dan kemiringan lereng 

menggunakan rumus dari Keersebelick (1984 dalam Taryono, 1997), 

sebagai berikut : 

ssLLS .0138,0.00965,000138,0( ++= ) 

Dimana : 

S = Kecuraman Lereng (%) 

L = Panjang Lereng (m) 

D. Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

Untuk menentukan nilai faktor pengelolaan tanaman (C) digunakan tabel 1.4 

menurut Abdulrachman dan Hammer (1981 dalam Asdak, 1991). Adanya 

variasi tanaman yang ada dilapangan pada setiap satuan lahan, maka untuk 

mencari nilai C digunakan rerata timbang berdasarkan pada masa tanam. 

12
................2211 nnCNCNCNC +++

=  

Sumber : Abdulrachman dkk (1981 dalam Asdak, 1991) 

Keterangan : 

C   : indeks factor tanaman tahunan rerata ttimbang 

N1.....n : lamanya jenis tanaman diusahakan / hidup 

C1.....n : indeks pengelolaan dari setiap jenis tanaman 

Tabel : 1.6 
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Nilai Faktor C (Pengelolaan Tanaman) 

No  Jenis Pengelolaan tanaman  Nilai Faktor C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

Tanah terbuka / tanpa tanaman

Sawah 

Tegalan tidak dispesifikasikan 

Ubikayu 

Jagung   

Kedelai 

Kentang  

Kacang tanah 

Padi 

Tebu 

Pisang 

Akar wangi (sereh wangi) 

Rumput bede (tahun pertama) 

Rumput bede (tahun kedua) 

Kopi dengan penutup tanah buruk 

Talas  

Kebun campuran : 

- Kerapatan tinggi 
- Kerapatan sedang 
- Kerapatan rendah 

Perladangan 

Hutan alam : 

- Serasah banyak 
- Serasah kurang 

Hutan prodiksi 

- Tebang habis 
- Tabang pilih  

Semak belukar/ padang rumput 

1,0 

0,01 

0,7 

0,8 

0,7 

0,399 

0,4 

0,2 

0,561 

0,2 

0,6 

0,4 

0,287 

0,002 

0,2 

0,85 

 

0,1 

0,2 

0,5 

0,4 

0,001 

0,005 

 

0,5 

0,2 

0,3 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Ubikayu +kedelai

Ubukayu + kacang tanah 

Padi – Sorghum 

Padi – Kedelai  

Kacang tanah + Gude 

Kacang tanah + Kacang tunggak 

Kacang tanah + Mulsa jerami 4 ton/ha 

Padi + Mulsa jerami 4 ton/ha 

Kacang tanah + Mulsa jagung 4 ton/ha 

Kacang tanah + Mulsa Crotalaria 3 ton/ha 

Kacang tanah + Mulsa kacang tunggak 

Kacang tanah + Mulsa jerami 2 ton/ha 

Padi + Mulsa crotalaria 3 ton/ha 

Pola tanam tumpang gilir*) + mulsa jerami 

Pola tanam berurutan**) + mulsa sisa tanaman 

Alang‐alang murni subur 

0,181 

0,195 

0,345 

0,417 

0,495 

0,571 

0,049 

0,096 

0,128 

0,136 

0,259 

0,377 

0,387 

0,079 

0,357 

0,001 

Sumber : Arsyad, 2000 

*) Pola tanam bergilir : jagung + padi + ubikayu setelah panen padi  

    ditanami kacang tanah. 

**) Pola tanam berurutan : padi – jagung – kacang tanah 

E.  Faktor Pengelolaan Tanah (P) 

Faktor pengelolaan tanah (P) digunakan untuk mengatur pengaruh 

tindakan konservasi tanah dalam rangka praktek pengendalian erosi. Untuk 

mengetahui faktor pengelolaan tanah digunakan tabel 1.7 yang disusun 

oleh  Arsyad, (2000) 
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Tebel : 1.7 

Nilai faktor pengelolaan tanah (P) 

No.  Teknik Konservasi Tanah Nilai P 

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

Teras bangku 

a) Konstruksi baik 
b) Konstruksi sedang  
c) Konstruksi kurang baik 
d) Terras tradisional 
Strip tanaman rumput Bahia 

Pengelolaan tanah dan penanaman menurut garis kontur 

a) Kemiringan 0 – 8% 
b) Kemiringan 9 – 20% 
c) Kemiringan > 20% 
Tanpa tindakan konservasi 

 

0,04 

0,15 

0,35 

0,40 

0,40 

0,50 

0,75 

0,90 

1,00 

   Sumber : Arsyad, (2000) 

1.7.4 Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi 
tingkat erosi menurut Departemen Kehutanan sebagai berikut : 

Tabel : 1.8 

Tabel Klasifikasi Erosi Menurut Departemen Kehutanan 

Kelas 
Jumlah Kehilangan Tanah 

(ton/ha/th) 
Tingkat Erosi 

1 0 – 15 Sangat rendah 

2 15 – 60 Rendah 

3 60 – 180 Sedang 

4 180 – 480 Tinggi 

5 > 480 Sangat tinggi 

         Sumber : Dep.Hut, 1989 ( Dewi Sinta, 2006) 
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1.7.5 Analisis Data 

 Data yang yang sudah diolah dari setiap satuan lahan meliputi  data primer 

(erodibilitas tanah, pengeloaam tanah, panjang dan kemiringan lereng) dan data 

sekunder adalah (iklim dan pengelolaan tanaman) kemudian dimasukan kedalam 

rumus USLE. Dan diklasifikasikan tingkat erosi yang terjadi. Langkah terakhir 

menganalisa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat erosi disetiap 

satuan lahan, dengan analisa diskriptif. 

1.7 Batasan Operasional 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar permukaan 

bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat 

sabagai    akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak 

terhadap bahan induk alam dalam  relief  tertentu  selama  jangka 

waktu tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1990).  

Erodibilitas  tanah  adalah  kemampuan  daya  tahan  tanah  terhadap  penguraian 

agregat  tanah  oleh  tetes  air  hujan  dan  pengangkutan  oleh  aliran 

permukaan (Suripin, 2001)).  

 

Erosi Tanah adalah proses penguraian dan proses pengangkutan partikel-partikel 

tanah oleh tenaga erosi, seperti air dan angin (Sitanala Arsyad, 

2000). 

Erosi  dipercepat  adalah  proses  erosi  yang  menuju  ke  proses  kerusakan  tanah 

karena adanya aktivitas manusia (Arsyad, 2000) 

Erosi Lembar adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu 

permukaan bidang tanah (Arsyad, 2000) 

Erosi Alur adalah air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat terentu  

dipermukaan tanah sehigga pemindahan tanah lebih banyak terjadi 

ditempat tetentu. ( Arsyad, 2000) 
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Erosi parit adalah proses terjadinya sama dengan erosi alur akan tetapi saluran-

saluran yang terbentuk sudah sdemikian dalamnya sehingga tidak 

dapat dengan pengolahan lahan biasa. (Arsyad, 2000) 

Pengunaan Lahan adalah setiap bentuk intervensi manuasia terhadap lahan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup baikmaterial maupun spiritual. 

(Arsyad, 2000) 

Bentuk lahan (landform)  adalah bentukan alam di permukaan bumi khususnya di 

daratan yang terjadi karena proses pembentukan tertentu dan melalui 

serangkaian evolusi  tertentu  pula  (Marsoedi, 1996) 

Satuan  Lahan  adalah  suatu  area  di  permukaaan  bumi  yang mempunyai  

kualitas lahan  dan  karakteristik  lahan  yang  khas,  yang  dapat  

ditentukan batasnya pada peta (FAO dalam Taryono, 1997) 

 


