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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bentuk permukaan bumi selalu mengalami perkembangan dan perubahan, 

baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses-

proses geomorfologi, yaitu setiap media alami yang mampu menghancurkan dan 

menghanyutkan material batuan maupun tanah dengan tenaga alam. Salah satu 

proses geomorfologi secara fisik yaitu proses erosi. Erosi adalah hilangnya tanah 

atau terkikisnya tanah /bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh 

air dan angin ketempat lain (Ananta Kusuma Seta, 1987).  

Erosi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu erosi normal (erosi 

geologi atau erosi alami) dan erosi dipercepat atau dikenal dengan erosi saja 

(Ananta Kusuma Seta, 1987). Erosi normal terjadi secara alamiah dengan laju 

penghancuran dan pengangkutan tanahnya sangat lambat sehingga memungkinkan 

keseimbangan antara proses penghancuran dan pengankutan dengan proses 

pembentukan tanah. Sedangkan erosi dipercepat akibat pengaruh manusia 

sehingga laju erosi jauh lebih besar dari pada pembentukan tanah.  

Faktor yang menyebabkan terjadinya erosi seperti erosivitas hujan, 

erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, vegetasi dan manusia (Hudson 

J. 1972 ). Dari enam faktor tersebut salah satu  faktor penyebab terjadinya erosi 

tanah adalah erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah adalah daya tahan tanah 

terhadap proses penguraian dan pengangkutan oleh tenaga erosi (Morgan, 1979 ). 

Erodibilitas tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekstur tanah, kandungan 

bahan organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah.  

Bedasarkan pengamatan di lapangan Kecamatan Matesih memiliki topografi 

yang bervariasi dari berombak hingga berbukit, sebagian wilayahnya ada yang 

mempunyai topografi kasar, pada tempat-tempat tertentu dijumpai kemiringan 

lereng antara (10%) sampai (40%). Dengan bentuk wilayah yang berombak 
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sampai berbukit (75%) dan yang berbukit sampai bergunung (25 %). Berdasarkan 

data Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Karanganyar tahun 2009, 

Kecamatan Matesih mempunyai total lahan kritis seluas 3.217,94 ha, yang terdiri 

dari luar kawasan hutan (lahan milik petani) seluas 2728,95 ha dan kawasan hutan 

(hutan Negara) seluas 89,01 ha. Kondisi ini dikarenakan semakin berkurangnya 

tanaman-tanaman pelindung dan pengololaan lahan yang kurang efektif oleh 

petani sehingga menyebabkan lahan tersebut kritis terutama di daerah perbukitan.  

Untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan mutu produktifitas 

lahan perlu dilakukan tindakan konkrit, salah satunya adalah memanfaatkan 

sumber daya lahan sesuai dengan daya dukungnya. Untuk itu apabila suatu lahan 

telah mengalami kerusakan atau berpotensi akan mengancam penurunan 

produktivitas lahan maka perlu dilakukan konsevasi. Konservasi ditujukan untuk 

memperbaiki atau mencegah terjadinya kerusakan lahan yang mengarah pada 

terancamnya kerugian bagi petani dan sedimentasi pada sungai.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis mengadakan 

penelitian dengan judul” Erosi dan Konservasi Tanah di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar ” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana persebaran tingkat erosi di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar? 

2. Bagaimana tindakan konservasi tanah yang dilakukan untuk mengurangi 

besar erosi tanah di Kecamatan Matesih? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui persebaran tingkat erosi di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Mengetahui tindakan konservasi tanah yang dilakukan untuk mengurangi 

besar erosi tanah di Kecamatan Matesih. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: Sebagai sumbangan 

pemikiran terhadap upaya pencegahan terjadi erosi di daerah penelitian, sebagai 

sumbangann terhadap strategi konservasi tanah untuk Pemerintah Kabupaten 

Karangangar Kecamatan Matesih, dan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka   

Salah satu cabang dari ilmu geografi adalah geomorfologi. Geomorfologi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuklahan, proses yang mempengaruhi 

bentuklahan hubungan dengan lingkungan dalam ruang waktu, (Karmono, 1984). 

Salah satu objek kajian geomorfologi adalah lahan. Lahan merupakan sumberdaya 

alam yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia, baik dipandang 

sebagai tempat melakukan aktifitas di permukaan bumi maupun sebagai media 

alami bagi pertumbuhan tanaman. 

Tekanan yang berlebihan karena pertambahan penduduk yang semakin 

besar telah menyebabkan kerusakan pada lahan. Kerusakan  lahan yang dialami 

umumnya berupa kemunduran sifat fisik dan kimia tanah seperti :  perubahan 

tingkat infiltrasi, perubahan struktur tanah kehilangan unsur hara dan bahan 

organik yang pada akhirnya akan mempengaruhi vegetasi penutup tanah ataupun 

terjadi bencana longsor dan banjir  (Sitanala Arsyad, 1989). Wischmeier dan 

Smith, (1978 dalam Taryono, 1997) keempat faktor tersebut dimanfaatkan sebagai 



4 

 

 
 

dasar untuk keperluan perencaan konsevasi tanah atau perluasan area pertanian. 

Metode prediksi erosi lebih dikenal dengan sebutan persamaan USLE (Universal 

Soil Loss Equation), dapat digunakan dengan hasil yang baik untuk menentukan 

besarnya erosi tanah. 

Chay Asdak (1995) mengemukakan bahwa berkurangnya lapisan tanah 

bagian atas bervariasi tergantung pada tipe erosi dan besarnya faktor dalam proses 

erosi yaitu : iklim, sifat tanah, topfografi dan vegetasi penutup tanah. Lebih lanjut 

Asdak menjelaskan bahwa iklim berpengaruh terhadap erosi baik langsung 

maupun tidak langsung. Pengaruh langsung adalah melalui tenaga kinetis air 

hujan, terutama intensitas dan diameter butiran air hujan. Hujan yang intensif dan 

berlangsung dalam jangka waktu pendek erosi yang terjadi lebih besar dari pada 

hujan yang intensitas lebih kecil dengan waktu yang berlangsung lebih lama. 

Pengaruh pengaruh iklim tidak langsung ditentukan melalui pengaruh terhadap 

pertumbuhan vegetasi, vegetasi dapat tumbuh secara optimal dalam kondisi iklim 

yang sesuai (fluktuasi suhu kecil dengan curah hujan merata). Sebaliknya pada 

daerah fluktuasinya iklim lebih besar misal daerah pasir, pertumbuhan vegetasi 

tidak optimal karena tidak memadainya intensitas hujan. 

Sifat-sifat tanah sangat menentukan erodibilitas tanah (mudah tidaknya 

tanah tererosi). Empat sifat tanah yang penting yaitu : tekstur tanah, bahan 

organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah. Faktor topografi yang 

mempengaruhi erosi dalam hal ini adalah kemiringan dan panjang lereng, karena 

faktor- faktor tersebut menentukan besar kecepatan aliran permukaan. Kecepatan 

aliran permukaan umumnya ditentukan oleh, kemiringan lereng yang besar, 

panjang serta kondisi pada saluran sempit yang mempunyai potensi besar untuk 

terjadi erosi alur dan erosi parit. Pengaruh vegetasi penutup tanah terhadap erosi 

adalah: (1) melalui fungsi melindungi  permukaan tanah dari tetesan air hujan, (2) 

menurunkan kecepatan aliran permukaan, (3) menahan partikel-partikel tanah 

pada tempatnya dan (4) mempertahankan kemantapan kapasitas tanah dalam air 

(sitanala Arsyad, 1989). 
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Erosi permukaan yang sudah terjadi perlu dilakukan upaya pencegahan 

minimal mengurangi besar laju erosi permukaan terjadi, salah satu upaya yang 

dapat ditempuh adalah konservasi tanah. Konservasi tanah adalah cara manusia 

untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengembalikan daya guna lahan 

sesuai dengan peruntukannya (Santun Sitorus, 1995). Sitanala Arsyad, (1989) 

mengemukakan bahwa strategi konservasi tanah meliputi :  

1. Metode prediksi erosi yaitu cara untuk memperkirakan laju erosi yang akan 

terjadi dari tanah yang digunakan untuk pengelolaan lahan tertentu, Prediksi 

erosi merupakan salah satu hal penting untuk mengambil keputusan dalam 

perencanaan konservasi tanah pada suatu bidang lahan, model prediksi erosi 

yang umum digunakan di Indonesia adalah metode USLE. Metode USLE 

adalah model prediksi erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi jangka 

panjang dari erosi lembar dan alur pada keadaan tertentu, menggunakan 

rumus :  

A = R . K . LS . C . P 

dimana : 

A : besar kehilangan tanah (ton/ha/tahun)  

R : indeks erosivitas hujan.  

K : indeks erodibilitas tanah.  

LS : indeks lereng.  

C : indeks penutup tanah dan cara bercocok tanam.  

P : indeks tindakan konservasi tana. 

2. Metode yang kedua adalah konservasi tanah. Metode konservasi tanah dibagi 

menjadi tiga yaitu : metode vegetatif, mekanik dan kimiawi. 
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a) Metode vegetatif adalah semua perlakuan dengan penggunaan bahan dari 

vegetasi yang diberikan terhadap tanah untuk mengurangi aliran permukaan 

erosi, serta meningkatkan penggunaan lahan.  

b) Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan 

terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan 

dan erosi, serta meningkatkan kemampuan penggunaan lahan. Tujuan 

konservasi tanah secara mekanik adalah : (a) memperkecil aliran permukaan 

sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak, (b) menampung dan 

menyalurkan aliran permukaan pada bangunan tertentu yang telah 

dipersiapkan. Termasuk dalam metode mekanik adalah pengolahan tanah 

menurut kontur tanah (contour cultivation), guludan dan penterasan. 

c) Metode kimia adalah penggunaan preparat kimia sintetis dan alamiah 

diantaranya : adalah penggunaan zat-zat yang telah direkomendasikan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Zeni Hermawati Dyah Listyorini (2007) mengadakan penelitian berjudul  

“Erosi Tanah Untuk Konservasi Tanah di Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri” bertujuan: (1) mengetahui agihan dan tingkat bahaya erosi tanah di 

daerah penelitian, (2) mengevaluasi usaha konservasi tanah untuk mengurangi 

tingkat bahaya erosi tanah di daerah penelitian.  

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah metode deskriptif 

observasional. Sedangkan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan dengan 

satuan pemetaan. Satuan pemetaan dalam penelitian ini adalah satuan lahan. 

Berdasarkan klasifikasi hasil perhitungan besar erosi permukaan 

memperlihatkan bahwa besar erosi tanah pada setiap satuan lahan di Kecamatan 

Bulukerto berbeda. Erosi tanah terbesar terjadi pada satuan lahan V3 III La P 

dengan penggunaan lahan kebun campuran kerapatan rendah, yaitu sebesar 523,84 

ton/ha/th, adapun erosi tanah terkecil terjadi pada satuan lahan V3 III La Sw 

dengan penggunaan lahan untuk tanaman padi sawah, yaitu sebesar 1,4 ton/ha/th. 
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Besarnya hasil perhitungan memperlihatkan besarnya erosi tanah ditentukan 

terutama oleh faktor K, C dan P  (erodibilitas tanah, pengelolaan tanaman dan 

konservasi tanah) seperti yang dapat dilihat pada satuan lahan V2 IV La Tg, V2 

IV La P serta V3 III La P. Faktor panjang dan kemiringan lereng juga cukup  

berpengaruh. Dari 6 satuan lahan yang ada di daerah penelitian, ada 3 satuan lahan 

yang memiliki besar erosi permukaan di atas ambang batas. Untuk satuan lahan 

V3 III La P pola tanaman yang disarankan dengan  menanami tanaman kedelai. 

Untuk satuan lahan V2 IV La Tg pola tanaman yang disarankan adalah dengan 

menghutankan kembali lahan tegalan. Teknik konservasi tanah yang disarankan 

adalah penggunaan teras bangku yang terawat baik dengan tanaman keras serta 

kerapatan yang tinggi. Untuk satuan lahan V2 IV La P pola tanaman yang 

disarankan adalah pola  tanaman yang disarankan adalah dengan menghutankan 

kembali sebagian lahan  permukiman yang ada.  

Trisna Suryawan (2006) mengadakan penelitiannya yang berjudul : “Erosi 

dan Konservasi Tanah di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar”, 

bertujuan: (1) mengetahui besar dan agihan erosi tanah di daerah penelitian, dan 

(2) mengetahui tindakan konservasi tanah yang sesuai untuk diterapkan pada 

setiap satuan lahan di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif observasional yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan langsung, 

analisa laboratorium dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari 

perhitungan data yang tersedia dengan pendekatan satuan lahan sebagai satuan 

pemetaan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan cara sampel acak 

bertingkat (stratified random sampling) dengan satuan lahan sebagai stratanya.  

Berdasarkan hasil analisis dan klasifikasi terhadap faktor-faktor bahaya 

erosi didapatkan bahwa Agihan erosi permukaan yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Jumantono terdapat pada semua satuan lahan yang ada. Besarnya laju 

erosi permukaan dengan kelas tingkat bahaya erosi sangat berat terjadi pada 

satuan bentuklahan lereng tengah vulkan tertoreh sedang dan lereng bawah volkan 
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tertoreh ringan, yaitu pada satuan lahan V3 IV L P, V3 IV L T, V4 III L P dan V4 

III L T. Pada satuan lahan V3 IV L P yang memiliki luas wilayah 214,62 ha atau 

6,17% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 91,864 

ton/ha/tahun ; satuan lahan V3 IV L T yang memiliki luas wilayah 821,81 ha atau 

23,62% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 223,99 

ton/ha/tahun ; satuan lahan V4 III L P yang memiliki luas wilayah 209,45 ha atau 

6,02% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 107,896 

ton/ha/tahun serta satuan lahan V4 III L T yang memiliki luas wilayah 1.084,504 

ha atau 31,17% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 

187,13 ton/ha/tahun ; satuan lahan V3 IV L S yang memiliki luas wilayah 874,13 

ha atau 25,14% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 

1,213 ton/ha/tahun ; satuan lahan V4 III L S yang memiliki luas wilayah 274,43 

ha atau 7,89% dari luas keseluruhan, besar erosi permukaan yang terjadi adalah 

0,386 ton/ha/tahun. 

Tri Wibowo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul“ Evaluasi Persebaran 

Tingkat Erosi untuk Arahan Konservasi Tanah di Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah” bertujuan: (1) mengetahui persebaran besar 

erosi tanah di daerah penelitian, (2) memprediksi dan memberi arahan tindakan 

yang dapat di tempuh untuk mengurangi besarnya erosi tanah di daerah penelitian.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan langsung, 

analisa laboratorium dan pengumpulan data sekunder  yang diperoleh dari 

perhitungan data yang tersedia dengan pendekatan satuan lahan yang digunakan 

sebagai satuan pemetaan. Teknik pengambilan sampelnya mengunakan sampel 

acak bertikat (stratified random sampling) dengan satuan lahan sebagai stratanya. 

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode USLE dari Wischmeier dan 

Smith.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : laju erosi dengan kelas tingkat 

bahaya erosi sangat berat terjadi pada satuan  lahan S1 IV Li T, S2 IV Gr S, S4 III 
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Li T, S5 II Li S serta S6 II Li S, laju erosi dengan kelas tingkat bahaya erosi 

ringan terjadi pada satuan lahan S1 IV Li H, laju erosi dengan kelas tingkat 

bahaya erosi sangat ringan  terjadi pada satuan lahan S3 IV Li S dan S4 III Li H 

serta pada satuan bentuk lahan fluvial, yaitu pada satuan lahan F1 A1 S, F1 I Li S 

dan F2 I Li S. Arahan tindakan konservasi tanah pada satuan lahan yang 

mengalami bahaya erosi sangat berat adalah sebagai berikut : pada satuan lahan 

S1 IV Li T pola tanaman yang disarankan adalah tanaman ketela pohon dengan 

penanaman mengunakan teknik konservasi teras guludan, satuan lahan S2 IV Gr S 

pola yang disarankan adalah tanaman jagung + ubi kayu dan kedelai dengan 

penanaman menggunakan teknik konservasi teras bangku, satuan lahan S4 III Li T 

polq tanaman yang disarankan adalah tanaman kacang tanah + mulsa jerami 4 

ton/ha dengan penanaman menggunakan teknik konservasi teras bangku, satuan 

lahan S5 II Li S pola tanaman yang disarankan adalah tanaman sorghum dengan 

penanaman menggunakan teknik konservasi teras bangku dan satuan lahan S6 II 

Li S pola tanaman yang di sarankan adalah tanaman dengan penanaman kacang 

tanah + mulsa jerami 4 ton/ha menggunakan teknik konservasi teras bangku. 

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disajikan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Penulis dengan penelitian Sebelumnya 

 

 

Penulis Tri Wibowo 

(2005) 

Trisna Suryawan 

(2006) 

Zeni Hermawati Dyah 

Listyorini (2007) 

Abdul Rufi (2010) 

Judul Evaluasi persebaran 

tinngkat erosi untuk 

arahan konservasi 

tanah di Kecamatan 

Nguntoronadi 

Kabupaten Wonogiri 

Jawa Tengah 

Erosi dan Konservasi 

Tanah di Kecamatan 

Jumantono 

Kabupaten 

Karanganyar. 

Erosi Tanah Untuk 

Konservasi Tanah di 

Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. 

Erosi dan Konservasi 

Tanah di Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar.  

Tujuan 1. Mengetahui 

persebaran  besar  

erosi tanah di 

daerah penelitian. 

2. Memprediksi dan 

memberi arahan 

dan tindakan yang 

dapat di tempuh 

untuk mengurangi 

besarnya erosi 

tanah di daerah 

penelitian. 

1. Mengetahui besar 

erosi   dan agihan 

erosi tanah di 

daerah penelitian. 

2.  Mengetahui 

tindakan 

konservasi tanah 

yang sesuai untuk 

diterapkan pada 

setiap satuan lahan 

didaerah penelitian. 

1. Mengetahui agihan erosi 

dan tingkat bahaya erosi 

tanah di daerah 

penelitian. 

2. Mengevaluasi usaha 

konservasi tanah untuk 

mengurangi tingkat 

bahaya erosi tanah di 

daerah penelitian.  

1. Mengetahui persebaran 

tingkat erosi di 

Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar 

2. Mengetahui tindakan 

konservasi tanah untuk 

mengurangi bahaya 

erosi di daerah 

penelitian 

Metode  Metode Survei Deskriptif  observasi 

dan laboratorium 

Deskriptif 

observasional,satuan 

pemetaan dalam penelitian 

ini adalah satuan lahan 

Survei dan Analisis 

Labolatorium. 

Hasil 

Penelitian  

1. Laju erosi dengan 

kelas tingkat 

bahaya erosi 

sangat besat  

terjadi pada satuan 

lahan S1 IV Li T, 

S2 IV Gr S, S4 III 

Li T, S5 II Li S, 

serta S6 II Li S. 

1. Agihan erosi 

permukaan yang 

terjadi di wilayah 

Kecamatan 

Jumantono terdapat 

pada semua satuan 

lahan yang ada. 

2. Laju erosi 

permukaan dengan 

kelas tingkat 

bahaya erosi sangat 

berat terjadi pada 

satuan bentuklahan 

lereng tengah 

vulkan tertoreh 

sedang dan lereng 

bawah vulkan 

tertoreh ringan, 

yaitu pada satuan 

lahan V3 IV L P, 

V3 IV L T, V4 III 

L P dan V4 III L T. 

1. Erosi tanah terbesar 

terjadi pada satuan lahan 

V3 III La P dengan 

penggunaan lahan kebun 

campuran kerapatan 

rendah. 

2. Besar erosi tanah pada 

setiap satuan lahan di 

Kecamatan Bulukerto 

berbeda. 

1. Persebaran erosi di 

Kecamatan Matesih 

terdapat di semua 

satuan yang ada dan 

kelas besar erosi dapat 

di bedakan menjadi 

lima kelas dari sangat 

ringan, ringan, sedang, 

berat dan sangat berat. 

2. Tindakan konservasi 

tanah yang dilakukan 

adalah membuat teras 

bangku penanaman 

menurut strip kontur 

dan mengikuti pola 

tanaman yang telah di 

anjurkan untuk 

mengurangi laju erosi. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Energi tetesan air hujan yang jatuh ke  permukaan tanah merupakan 

penyebab terjadi erosi yang tidak dapat dihindari. Erosi akan berkurang jika 

pemukaan tanah terlindungi oleh vegetasi penutup yang dapat meredam besarnya 

energi kinetik dan menghambat air limpasan.  

Erosi merupakan proses pelepasan dan pengangkutan material tanah yang 

disebabkan oleh tenaga tetesan air hujan atau aliran permukaan. Kombinasi dari 

dua proses penyebab erosi yaitu : (1) penghancuran strukur tanah oleh butir hujan 

yang menimpa tanah dan perendaman oleh air yang tergenang, (2) pengangkutan 

butir tanah oleh air yang mengalir di atas permukaan tanah. Kekuatan perusak air 

mengalir di atas permukaan tanah akan bertambah besar jika  semakin panjang 

dan curam lereng permukaan tanah. Ada lima faktor utama yang dianggap terlibat 

dalam proses erosi, adalah : iklim, sifat tanah, topografi dan vegetasi penutup, 

panjang lereng dan kemiringan lereng dan tindakan manusia. Dalam usaha 

pencegahan erosi, faktor R (curah hujan), K (erodibilitas), tidak bisa di modifikasi 

atau dirubah, faktor konservasi dan penggunaan lahan yang dapat di rubah. 

Iklim didaerah tropika basah, faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah 

hujan, terutama besarnya curah hujan, intensitas dan distribusi hujan, kecepatan 

jatuh butir hujan, besar butiran hujan. Sifat tanah yang berpengaruh terhadap laju 

erosi adalah tektur tanah, struktur, bahan organik, kedalaman tanah , dan sifat-sifat 

lapisan bawah. Unsur topografi  yang berpengaruh adalah kemiringan lereng dan 

panjang lereng. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajad atau persen, 

kemiringan lereng akan memperbesar jumlah aliran permukaan sehingga 

memperbesar kekuatan ankut air. Selain itu jumlah butir-butir tanah yang 

terpercik kebah oleh tumbukan butir hujan semakin banyak.  

Vegetasi akan berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi aspek 

pengaruh tersebut adalah : 

a. intersepsi hujan oleh tajuk. 
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b. mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air, 

pengaruh akar dan kegiatan biologi terhadap ketahanan struktur tanah dan 

infiltrasi. 

c. mengurangi terhadap porositas tanah. 

d. peristiwa transpirasi yang dapat mengurangi kandungan air tanah sehingga 

yang datang kemudian dapat masuk kedalam tanah lagi. 

Tindakan manusia disini dapat berpengaruh positif dan negatif. Penyebab 

negatif apabila terjadi erosi lebih besar dengan contoh penggundulan hutan, sistem 

huma dan sebangainya. Tindakan yang positif misalnya penghutanan, pembuatan 

pembuatan bangunan-bangunan pencegah erosi, tindakan konservasi tanah dan 

sebagainya. 

Dampak negatif karena erosi sebagaimana halnya proses alam lainnya, erosi 

dikatakan merugikan bila mengenai kepentingan manusia secara langsung dan 

segera dirasakan pengaruhnya. Berikut ini beberapa kerugian karena erosi : 

1. Kehilangan tanah yang subur di daerah pertanian atau perkebunan yang 

mengalami erosi, menyebabkan humus tanah yang subur di suatu kawasan 

hilang terbawa ke tempat lain, pembuatan lahan persawahan berteras di 

daerah berlereng merupakan salah satu upaya mengurangi kerugian karena 

erosi ini. 

2. Kehilangan lahan secara fisik dan berbagai objek di atasnya, bahwa erosi 

yang terjadi di sepanjang tepi aliran sungai atau tepi pantai, telah 

menyebabkan kehilangan lahan, pada lahan itu ada rumah, jalan atau 

berbagai objek lainnya, maka semuanya akan turut hilang bersamaan dengan 

hilangnya lahan karena erosi itu. 

Dampak positif karena erosi di atas telah disebutkan bahwa erosi merupakan 

kunci bagi proses transportasi sedimen dan proses sedimentasi. Keuntungan dari 

proses erosi ini dengan demikian harus kita lihat dari sudut pandang yang lebih 
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luas dan menyeluruh. Kita harus melihat bahwa erosi menguntungkan karena 

tanpa erosi maka sedimentasi tidak akan terjadi. Tanpa erosi, maka tidak ada 

sedimentasi, maka tidak akan ada lahan persawahan pada dataran rendah yang 

subur. Tampa erosi di darat, maka tidak ada sedimentasi di pantai atau laut dalam, 

maka tidak ada delta-delta atau endapan laut yang darinya kita 

mendapatkan minyak dan gas bumi. 

Satuan lahan digunakan sebagai satuan pemetaan dengan pertimbangan 

bahwa satuan lahan merupakan satuan pemetaan yang detail untuk digunakan 

sebagai peneliti erosi, kesesuaian lahan, kemampuan lahan maupun penelitian 

yang lain. Sebelum dilakukan pembuatan peta satuan lahan, terlebih dahulu 

diadakan pembuatan peta bentuklahan. Peta bentuk lahan diperoleh melalui tiga 

langkah pembuatan, dimana langkah pertama melakukan interpretasi peta 

topografi dan peta geologi sehingga dapat diketahui relief, litologi dan proses-

proses geomorfologi yang terjadi. Langkah kedua adalah melakukan proses 

overlay hasil interpretasi peta topografi dan geologi sehingga diperoleh peta 

bentuklahan tentatif. Langkah ketiga adalah melakukan ceeking lapangan terhadap 

peta bentuklahan tentatif tersebut untuk mengetahui kepastian bentuklahan yang 

ada di lapangan melalui pengamatan dan dokumentasi. Apabila telah sesuai maka 

barulah peta bentuklahan tentatif tersebut dapat disebut peta bentuk lahan. Adapun 

peta satuan lahan diperoleh dari tumpang susun antara peta bentuk lahan, peta 

tanah, peta kemiringan lereng dan peta penggunaan lahan dimana peta-peta 

tersebut disamakan sekalanya sehingga jelas batas-batasnya. 

Peta satuan lahan digunakan sebagai dasar pengambilan sampel dalam kerja 

di lapangan. Pengambilan sampel di lapangan menggunakan metode stratified 

sampling (pengambilan sampel berstrata). Sampel tanah dianalisis di laboratorium 

untuk mengetahui persentase debu, persentase pasir hulus, persentase pasir kasar 

persentase bahan organik  dan permeabilitas tanah. 

Dalam penelitian ini, tahap pengumpulan dan pemrosesan data meliputi 

pengamatan, pengukuran dan penelitian terhadap faktor-faktor erosi pada setiap 
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satuan pemetaan baik di lapangan maupun di laboratorium selanjutnya dilakukan 

analisis data  klasifikasi data dan evaluasi data. Hasil akhir berupa informasi 

mengenai persebaran erosi disajikan dalam bentuk peta. 

Dari peta persebaran erosi tersebut kemudian diadakan evalusi sehingga 

dapat diketahui strategi konservasi tanah pada tiap-tiap satuan lahan yang di 

gambarkan. Untuk mengetahui tahapan penelitian secara kronologis tersaji dalam 

diagram alir penelitian (gambar 1.1).  

 

1.7 Metode, Data dan Teknik Penelitian 

1.7.1. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu 

metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran 

dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang di teliti dan didukung 

analisa laboratorium dan analisis data sekunder yaitu data yang didapatkan dari 

instansi instansi yang terkait dengan penelitian  

a. Pemilihan lokasi penelitian 

Metode pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah purporsive random 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kondisi atau syarat tertentu. 

Dalam penelitian ini untuk pemilihan lokasi penelitian  berdasarkan persebaran 

tingkat erosi. 

b. Metode analisa hasil laboratorium 

Metode analisa hasil lapangan dan laboratorium menggunakan pedoman 

USLE (Universal Soil Loss Equation). 
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Sumber: Penulis 2010 

Gambar: 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Peta Topografi skala 1 : 50.000 

Peta Tanah 

Skala 1 : 50.000 

 

Peta Bentuklahan 

Skala 1 : 50.000 

 

Peta Pengunaan Lahan 

Skala 1 : 50.000 

 

Peta Lereng 

Skala 1 : 50.000 

 

Peta Geologi Skala 1 : 100.000 

Peta Bentuklahan Tentatif  

Skala 1 : 50.000 

Peta Satuan Lahan  

Skala 1 : 50.000 

 

Sampel Tanah untuk 

Analisis Laboratorium 

- Tektur tanah (K) 

- Permeabilitas tanah 

- Kandungan bahan 

organik 

Data Sekunder 

- Data curah hujan (R) 

- hujan Harian 

- Curah hujan bulanan 

- Curah hujan maksimum 

 

Data Primer 

- Kemiringandan panjang 

lereng (LS) 

- Praktek pengolahan 

tanah (P) 

- Praktek pengolahan 

tanaman 

Analisis USLE  

 

Klasifikasi Tigkat Erosi 

dan pemetaan 

 

Arahan Konservasi Tanah  

 

Cek Lapangan 
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c. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data geografi fisik pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan survei dengan metode pengambilan sampel secara (stratified 

purposive sampling) yaitu penentuan daerah sampel secara acak dengan strata 

wilayah. Adapun strata yang dipakai yaitu satuan wilayah. Sampel data geografi 

fisik diperoleh dengan melakukan kerja lapangan yang kemudian dilanjutkan 

dengan analisa laboratorium, selain itu juga diperlukan data yang berasal dari 

literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. 

1.7.2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :  data 

primer dan data skunder. 

a. Data Fisik 

1. Kemiringan lereng 

2. Panjang lereng 

3. Struktur tanah 

4. Praktek pengolahan tanaman 

5. Praktek pengolahan tanah 

6. Tekstur tanah 

7. Permeabelitas tanah 

8. Kandungan bahan organik 

b. Data Sekunder 

1. Data curah hujan 

2. Data curah hujan bulanan 

3. Data curah hujan maksimum 

4. Data hujan harian. 
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1.7.3. Teknik Penelitian 

Teknik penelilitian merupakan tindakan operasional untuk mencapai tujuan 

penenelitian. Teknik penelitian meliputi tahap persiapan , interpretasi, kerja 

lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data, dan analisis data. 

a. Tahap Persiapan 

1. Studi pustaka : literatur, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang 

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan erosi tanah dan 

konservasi, lahan dan perencanaan konservasi tanah.  

2. Penentuan lokasi atau daerah sampel, menggunakan cara Purposive Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kondisi/syarat tertentu. 

b. Tahap Interpretasi  

1. Interpretasi peta topografi skala 1 : 50.000 dan peta geologi skala 1 : 

100.000 untuk pembuatan  peta bentuklahan tentatif. 

2. Pembuatan peta bentuklahan dilakukan dengan cara tumpang susun 

(overlay) antara peta lereng skala 1 : 50.000, peta tanah skala 1 : 50.000, 

peta penggunaan lahan skala 1 : 50.000, peta bentuklahan skala 1 : 50.000, 

kemudian dikuatkan dengan cek lapangan terhadap hasil overlay 4 peta 

yaitu untuk mendapatkan peta satuan lahan. 

c. Tahap Kerja Lapangan 

1. Cek lapangan terhadap hasil interpretasi peta dengan kenampakan 

sesungguhnya di lapangan yang kemudian diinterpretasi ulang hasil yang 

diperoleh untuk lebih menyakinkan daerah penelitian, 

2. Pengumpulan data dari aspek fisik dan sekunder. Data geografi fisik 

diperoleh dari sampel di lapangan yang di lakukan dengan pengeboran dan 

kemudian analisis laboratorium. 

3. Pengumpulan data sekunder dari literatu-literatur dan informasi instansi 

terkait yang dapat diperoleh dari buku-buku maupun jurnal. 
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d. Pengolahan dan Analisa Data 

Tahap ini dilakukan dengan perhitungan dan analisis yang kemudian di 

sajikan dalam bentuk tulisan dilengkapi dengan tabel serta peta yang di perlukan 

baik data geografi fisik maupun sekunder. 

a. Erosivitas hujan (R) 

Untuk menghitung nilai erosivitas hujan digunakan rumus (Bols, 1978 

dalam Trisna, 2006) yang didasarkan pada energi kinetik total dan intensitas hujan 

maksimum selama 30 menit (I30).   

Rumus : 𝐸 130 = 6,119 𝑅1,21  𝐷−0,47  𝑀0,53 

Keterangan : 

EI30 =  Nilai erosivitas hujan bulanan rerata (ton/ ha) 

R =  Curah hujan rata-rata bulanan (cm) 

D =  Jumlah hari hujan rata-rata bulanan 

M  =  Curah hujan maksimum rata-rata bulanan (cm) 

b. Erodibilitas Tanah (K) 

Penentuan nilai erodibilitas tanah dapat di lakukan dengan menggunakan 

parameter-paramer yang dibutuhkan berdasarkan pada sifat-sifat fisik dan kimia  

tanah yang mempengaruhinya. Adapun Sifat-sifat tanah tersebut adalah meliputi 

tekstur, struktur tanah, kadar bahan organik dan permeabilitas tanah. Sampel tanah 

dari lapangan dianalisis di laboratorium untuk mengetahui parameter parameter 

antaranya : 

1. Persentase debu (0,05-0,02 mm) dan pasir sangat halus (0,10-0,05 mm) 

2. Persentase pasir kasar (2,0-0,10 mm) 

3. Persentase kadar bahan organik 

4. Tipe dan kelas struktur tanah 
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Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka untuk mencari nilai  

erodibilitas tanah digunakan rumus yang dikeluarkan dari Wischmeier dan Smith 

(1978) di bawah ini. 

Rumus : 

100 𝐾 = 2,1 𝑀1,14   10 −4  12 − a +  3,25  b − 2 +  2,5 (c − 3) 

Keterangan : 

M = Persentase pasir sangat halus + debu x (100 – persentase liat) 

a  = Persentase bahan organik 

b = Kode struktur tanah yang di pergunakan dalam klasifikasi tanah  

c  = Klas permeabilitas  

Tipe dan klas struktur tanah ditentukan langsung di lapangan selanjutnya 

diklasifikasikan seperti tersaji pada tabel.1.2. 

Tabel 1.2. Kelas Struktur Tanah 

Kelas Tipe dan Struktur Tanah (Ukuran Diameter) 

1 

2 

3 

4 

Granular sangat halus (1 mm) 

Granular halus (1-2 mm) 

Granular sedang – kasar (1-2 mm) – (5-10 mm) 

Massif, gumpal, terang dan lempung 

 Sumber : Sitanala Arsyad (1989)  

Pengukuran permeabilitas tanah dilakukan di laboratorium, selanjutnya 

dapat diklasifikasikan seperti tersaji pada tabel. 1.3 
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Tabel. 1.3. Klasifikasi Tingkat Permeabilitas Tanah 

Kelas Klasifikasi Kecepatan (cm/jm ) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Lambat 

Lambat 

Lambat – Sedang 

Menengah 

Agak – Cepat 

Cepat 

< 0,125 

0,125 - 0,50 

0,50 – 2,50 

2,50 – 6,25 

6,25 – 12,5 

>12,5 

Sumber : Sitanala Arsyad, (1989) 

c. Indeks Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

Kemiringan lereng di dapat dari dua cara yaitu : data sekunder melalui 

bantuan peta topografi dan melalui pengukuran langsung di lapangan 

menggunakan Abney Level. Nilai indeks faktor kemiringan lereng (LS) didapat 

dari data primer pada satuan peta yang telah mengalami tindakan konservasi 

tanah, terutama tindakan konservasi tanah secara mekanik yang meliputi sebagian 

besar daerah penelitian. Perhitungan nilai indeks faktor kemiringan lereng (LS) 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

 𝑳𝑺 =   𝑳 (𝟎,𝟎𝟏𝟑𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟔𝟓 .  𝑺 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖 .  𝑺𝟐) 

Keterangan ; 

LS = Faktor panjang dan kemiringan lereng 

L   = Panjang lereng sebenarnya dalam meter (m) 

S  = Kemiringan lereng sebenarnya di lapangan dalam persen (%) 

Klasifikasi kemiringan lereng dan besar sudut lereng seperti tersaji pada 

tabel 1.4. Berikut : 
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Tabel 1.4. Klasifikasi Kemiringan Lereng 

 

Kelas 

Kriteria  

Harkat Kemiringan lereng Besar lereng (%) 

Sangat ringan 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat berat 

Datar, hampir datar 

Landai 

Miring 

Agak curam 

Curam 

< 2 % 

2 – 8 % 

8 – 30 % 

30 – 50 % 

> 50 % 

5 

4 

3 

2 

1 

 Sumber : Van Zuidam.R.A. (1979) 

d. Indeks Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

Faktor pengelolaan tanaman merupakan bilangan perbandingan antara 

besarnya erosi pada kondisi cara bercocok tanam yang diinginkan atau diusahakan 

dengan besarnya erosi pada keadaan tilled continous fallow atau lahan yang terus 

menerus diolah tetapi hanya tanaman. Untuk faktor pengelolaan tanaman (C), 

pengamatan di lapangan pada setiap satuan lahan akan didapati variasi tanam dari 

wawancara dengan petani setempat. Untuk mencari besarnya nilai C digunakan 

rerata timbang berdasarkan pada masa tanam. Persamaan yang digunakan adalah : 

 

Keterangan: 

C   =  Indeks faktor tanaman tahunan rerata timbang 

Nıִִִִņ = Lamanya jenis tanaman yang diusahakan atau hidup 

Сıִִִִņ =  Indeks pengololaan dari setiap jenis tanaman 

Untuk menentukan nilai faktor C digunakan indeks dalam table. 1.5. 
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Tabel 1.5. Nilai Indeks Faktor C (Pengelolaan Tanaman) 

No Pengololaan pertanian Nilai C 

1 Padi + sorghum 0,345 

2 Padi + kedelai 0,417 

3 Padi gogo +  jagung 0,209 

4 Ubi kayu + kedelai 0,181 

5 Ubi kayu + kacang tanah 0,195 

6 Kacang tanah + gude 0,495 

7 Kacang tanah + kacang tunggak 0,571 

8 Pola tanam berurutan 0,498 

9 Pola tanam tumpang gilir 0,588 

10 Jangung + padi gogo + ubi kayu +  kedelai/ kacang 

tanah 

0,421 

11 Pola tanam berurutan (padi, jagung, kacang tanah) 0,498 

12 Tanah - tanah kosong di olah 1,0 

13 Tanah - tanah kosong tidak di olah 0,95 

14 Kebun campuran (rapat) 0,1 

15 Kebun campuran ubi kayu + kedelai 0,2 

16 Kebun campuran gude + kacang tanah 0,495 – 0,5 

17 Sorghum - sorghum 0,341 

Sumber : Sinatala Arsyad, (1989) 

*)  Pola tanam tumpang gilir: Ubi jalar + padi + sayur-sayuran.                                                                             

Panen padi ditanami ubi jalar, tanaman musiman. 

 **) Pola tanam berurutan  : padi-ubi jalar, sayur-sayuran. 

Selain itu untuk menentukan nilai faktor C dengan pertanaman tunggal 

digunakan indeks seperti tersaji pada tabel.1.6. 
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Tabel 1.6. Nilai Indeks Faktor C dengan Pertanaman Tunggal 

No Jenis tanaman Abdulrachman Cs hammer 

1 Padi sawah 0,01 0,01 

2 Padi lahan kering 0,561 0,5 

3 Jagung 0,637 0,7 

4 Tebu - 0,2 

5 Ubi kayu - 0,8 

6 Kedelai 0,399 - 

7 Kacang tanah 0,2 0,2 

8 Kapas, tembakau O,5-0,7 - 

9 Kentang - 0,4 

10 Pisang - 0,6 

11 Talas - 0,86 

12 Cabe, jahe - 0,9 

13 Ladang berpindah - 0,4 

14 Hutan takterganggu 0,001 - 

15 Semak takterganggu 0,1 - 

16 Alang - alang 0,02 - 

17 Alang - alang di bakar 0,7 - 

18 Pohon tampak semak 0,3 - 

 Sumber : Abdulrachman, Sopiah dan Undang, (1981) ; dan Hammer, 

(1981) dalam Taryono, (1997) 

e. Indeks Pengelolaan Lahan (P) 

Data pengamatan di lapangan meliputi tindakan-tindakan yang bertujuan 

untuk memperkecil pengaruh erosi pada suatu lereng dalam kaitannya dengan 

upaya konservasi tanah. Selanjutnya data-data tersebut disesuaikan dengan indeks 

faktor P menurut (RTL-RLKT Departemen Kehutanan 1985 dan Sintanala 

Arsyad, 1989), tersaji pada tabel. 1.7. 
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Tabel 1.7. Nilai Indeks Faktor P (Teknik Konservasi Tanah) 

No Teknik Konservasi Nilai P 

1 Teras bangku : 

a. Sempurna 

b. Sedang 

c. Jelek 

 

0,04 

0,15 

0,35 

2 Teras tidak sempurna 0,40 

3 Perumputan / permanen : 

a. Baik 

b. Jelek 

 

0,04 

0,40 

4 Hill side ditch 0,30 

5 Pertanaman dalam strip (kontur) : 

a. Kemiringan lereng  (0 – 8 
0
/0) 

b. Kemiringan lereng (9 – 20
 0
/0) 

c. Kemiringan lereng  >20 
0
/0 

 

0,50 

0,75 

0,90 

6 Mulsa jerami : 

a. 6 ton/ha/th 

b. 3 ton/ha/th 

c. 1 ton/ha/th 

 

0,30 

0,50 

0,80 

7 Reboisasi awal 0,30 

8 Tanpa tindakan konsevasi tanah 1,00 

Sumber : Sinatala Arsyad, (1989) 

1.7.4. Analisi dan Klasifikasi Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif untuk 

mengetahui hubungan dari praktek konservasi tanah terhadap besar erosi tanah. 

Klasifikasi adalah tindakan penggolongan atau pengelompokan data atas kriteria 

tertentu terhadap data-data yang sudah ada (Sunardi, J. 1985). Berdasarkan hasil 
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analisis data besarnya erosi setiap satuan lahan kemudian diklasifikasikan sesuai 

tabel.1.8. 

Tabel 1.8. Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi 

No Jumlah Kehilangan Tanah (ton/ ha/ th) Tingkat Bahaya Erosi 

1 

2 

3 

4 

5 

     0 – 14,6 

14,7 – 36,6 

36,7 – 58;6 

58,7 – 80,6 

         > 80,7 

Sangat ringan (Sr)  

Ringan (R)  

Sedang (S)  

Berat (B)  

Sangat berat (Sb) 

Sumber : Sinatala Arsyad, (1989).  

1.7.5. Teknik konservasi  

Penelitian ini meliputi pelaksanaan dan interpretasi hasil penelitian dalam 

rangka mengidentifikasi dan membandingkan macam-macam kemungkinan 

penggunaan lahan, pemanfaatan dan pengaruhnya sesuai tujuan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan pada setiap satuan lahan, dengan melihat persebaran erosi dan jenis 

tindakan konservasi setiap satuan lahan sehingga dapat dilihat hubungan antara 

besarnya erosi yang terjadi dengan tindakan konservasi yang ada serta arahan 

konservasi yang dapat dilakukan. Usaha konservasi tanah yang dapat diberikan 

pada penelitian ini berupa : strategi konservasi secara vegetatif dan strategi 

konservasi secara mekanis. 

a. Konservasi Secara Vegetatif 

Upaya konservasi dapat dilakukan melalui upaya secara vegetatif. 

Konservasi tanah vegetatif pada lahan non pertanian dilakukan penanaman pada 

seluruh lahan sepajang waktu. Jika pada upaya konservasi tanah dengan cara 

mekanis hanya dapat diperoleh manfaat dengan adanya penurunan laju erosi, 

maka dengan cara vegetatif di peroleh dua manfaat sekaligus yaitu penurunan laju 

erosi dan peningkatan kemampuan peresapan air.  
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Penurunan laju erosi yang diperoleh dari cara vegetatif terjadi karena adanya 

penurunan energi hujan sebagai akibat adanya intersepsi oleh tajuk daun yang 

sampai kepermukaan tanah, sekaligus adanya volume serta kecepatan limpasan 

permukaan. Pemilihan tanaman dalam konservasi ini antara lain : 

1. Mempunyai jaringan akar yang kuat, dalam dan luas, sehingga membentuk 

jaringan yang rapat. 

2. Pertumbuhan cepat, sehingga mampu menutup tanah dalam jangka waktu 

singkat 

3. Dapat memperbaiki kualitas/kesuburan tanah 

4. Memberikan nilai ekonomis baik kayu maupun hasil sampingan. 

b. Konservasi Secara Mekanis Mempunyai Fungsi 

1. Meumperlambat aliran permukaan 

2. Menampung dan mengalirkan aliran permukaan sehingga tidak merusak 

tanah 

3. Memperbesar kapasitas infiltrasi kedalam tanah dan memperbaiki aliran 

tanah 

4. Menyedikan air buat tanaman. 

Sedangkan usaha konservasi tanah yang termasuk dalam metode mekanis 

antara lain ; 

1. Pengolahan tanah. 

2. Pengolahan tanah menurut garis kontur 

3. Pembuatan teras bangku 

4. Pembuatan saluran air (waterways) 

 

1.8 Batasan Operasional 

BentukLahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses 

alami yang mempunyai susunan tertentu dalam julat karakteristik fisikal dan 

visual dimanapun bentuk lahan itu dijumpai (Van Zuidam, 1979 dalam Taryono, 

1997). 



27 

 

 
 

Besar Erosi / Kehilangan tanah adalah banyaknya tanah yang terangkut oleh 

tenaga erosi (Sinatala Arsyad, 1989).  

Bahaya Erosi adalah dampak yang bersifat  negatif sebagai akbat dari besarnya 

tanah yang terangkut oleh tenaga erosi (Sinatala Arsyad, 1989). 

Erosi Geologi adalah erosi yang yang terjadi secara alami tanpa adanya campur 

tangan manusia atau proses erosi yang masih dapat di imbangi oleh proses 

pembentukan tanah (Ananta Kusuma Seta, 1987). 

Erosi Alur (riil erosion) adalah air yang terkonsentrasi dan mengalir pada 

tempat-tempat tertentu dipermukaan tanah sehingga pemindahan tanah lebih 

banyak terjadi pada tempat tersebut (Sinatala Arsyad, 1989). 

Erosi Lembar ( sheet erosion) adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata 

tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah (Sinatala Arsyad, 1989). 

Erosi Parit adalah erosi yang terjadi sama dengan erosi alur, tetapi saluran sudah 

terbentuk sedemikian dalam sehingga tidak dapat di hilangkan dengan 

pengelolaan tanah biasa (Sinatala Arsyad, 1989). 

Erosi Percik adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bangian atas 

oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau sebagai air lolos (Sinatala Arsyad, 1989). 

Erosi Tanah adalah proses yang terjadi dari penguraian dan pengangkutan 

partikel tanah oleh tenaga erosi berupa air dan angin (Morgan, 1979). 

Erodibilitas Tanah adalah daya tahan tanah terhadap proses penguraian dan 

pengangkutan oleh tenaga erosi (Morgan, 1979). 

Konservasi Tanah adalah segala tindakan manusia yang bertujuan mengurangi 

erosi sampai pada tingkat yang diperbolehkan. Secara teori tingkatan tersebut 

adalah keseimbangan antara kehilangan tanah dan pembentukan tanah (Morgan, 

1976 dalam Sinatala Arsyad, 1989). 

Satuan Lahan adalah suatu wilayah lahan yang mempunyai karakteristik dan 

kualitas lahan tertentu yang dapat di batasi di peta (FAO, 1976 dalam Sinatala 

Arsyad, 1989). 


