
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bentuk permukaan bumi selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut 

dapat terjadi secara alami akibat adanya air, angin, dan panas. Perubahan akibat 

ulah manusia seperti penggunaan lahan, serta pembangunan gedung dapat 

mempengaruhi kondisi permukaan suatu daerah.  

Salah satu ilmu  yang mempelajari  tentang  keadaan  morfometri daerah, 

yaitu geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang roman 

muka bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Geomorfologi juga 

mempelajari bentuk-bentuk bentangalam, yaitu bagaimana bentangalam itu 

terbentuk secara konstruksional yang diakibatkan oleh gaya endogen, dan 

bagaimana bentangalam tersebut dipengaruhi oleh pengaruh luar berupa gaya 

eksogen seperti pelapukan,  erosi,  denudasi,  dan  sedimentasi.  Air,  angin,  dan  

gletser, sebagai agen yang merubah batuan atau tanah membentuk bentang alam 

yang bersifat destruksional, dan menghasilkan bentuk-bentuk alam darat tertentu 

(landform). Geomorfologi dalam terapannya menekankan pada studi bagaimana 

merencanakan tataguna lahan yang baik dalam arti menyesuaikan penggunaan 

lahan sesuai dengan kemampuannya (Verstappen,1983 dalam Tri Wibowo, 2005 

di dalam Yogi Sunarso,2008). Dan untuk  mencapai  sasaran  tersebut maka dapat 

dilakukan  dengan  pencegahan  erosi, pengelolaan  lahan kritis dan peningkatan  

teknik  konservasi tanah. Ada tiga faktor yang merupakan  satu  kesatuan dalam 

mempelajari geomorfologi, yaitu: struktur, proses dan stadia.  

Dalam penelitian ini menekankan pada faktor tersebut yang merupakan 

satu kesatuan dalam geomorfologi. Ketiga faktor tersebut yaitu :  

1. Struktur, struktur geologi adalah faktor penting dalam evolusi bentang 

alam dan struktur itu tercerminkan pada muka bumi, maka jelas bahwa 

bentang alam suatu daerah itu dikontrol/dikendalikan oleh struktur 

geologinya. 
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2. Proses, proses adalah semua gaya yang berdampak terhadap penghancuran 

(perombakan) bentuk bentangalam yang terjadi akibat gaya endogen 

sehingga memungkinkan bentangalam mengalami stadia Muda, Dewasa, 

dan Tua. 

3. Stadia, Stadia/tingkatan bentangalam (jentera geomorfik) dinyatakan untuk 

mengetahui seberapa jauh tingkat kerusakan yang telah terjadi dan dalam 

tahapan/stadia apa kondisi bentangalam saat ini. Untuk menyatakan 

tingkatan digunakan istilah : Muda, Dewasa dan Tua. Tiap-tiap tingkatan 

dalam geomorfologi itu ditandai oleh sifat-sifat tertentu yang spesifik, dan 

bukan ditentukan oleh umur bentangalamnya. 

Studi lereng sangat penting untuk dipelajari karena studi lereng merupakan 

alat untuk mengontrol erosi misalnya berpengaruh pada kecepatan dan proses 

dekomposisi dan desintregasi dan juga mempengaruhi hasil pelapukan. Oleh 

karena itu, studi lereng dapat menjadi salah satu parameter untuk mengambil 

kebijakan – kebijakan dalam konservasi suatu lahan. 

Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada 

cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan 

memperlakukannya sesuai dengan persyaratan yang diperlukan agar tidak terjadi 

kerusakan tanah. Sifat-sifat fisik dan kimia tanah dan keadaan topografi lapangan 

menentukan kemampuan untuk suatu penggunaan dan perlakuan yang diperlukan. 

Sistem untuk penilaian tanah tersebut dirumuskan dalam sistem klasifikasi 

kemampuan lahan yang ditujukan untuk (1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi, 

(2) memperbaiki tanah yang rusak, (3) memelihara serta meningkatkan 

produktivitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari. Dengan demikian 

maka konservasi tanah tidaklah berarti penundaan penggunaan tanah atau 

pelarangan penggunaan tanah, tetapi penyesuaian macam penggunaannya dengan 

kemampuan tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang 

diperlukan, agar dapat berfungsi secara lestari. 

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar  Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yang terletak di bawah kaki lereng 

Gunung Lawu ini memiliki luasan wilayah ± 34,11 Km2 yang terdiri dari 11 
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Desa. Kecamatan  Karangpandan  merupakan  wilayah yang berada pada 

ketinggian 500-900 m di atas permukaan laut dan terletak 12 Km dari pusat 

Kabupaten Karanganyar. Komoditas yang paling dominan di Kecamatan 

Karangpandan adalah padi karena dipengaruhi faktor zone agroeco/ogy, 

diantaranya adalah curah hujan yang tinggi yaitu 3.297 mm dan jumlah hari hujan 

85 hari (Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, BPS Tahun 2008).  Sumber  air  

yang digunakan untuk pengairan di wilayah ini berasal dari aliran sungai, mata 

air, dan air hujan, sehingga ketersediaan air dapat mencukupi untuk tumbuhan 

padi. Jenis tanah di wilayah ini adalah mediteran. Secara morfologis rona fisik 

wilayah Kecamatan Karangpandan sebagian besar berupa dataran dan sebagian 

lagi berbentuk perbukitan dan pegunungan dengan kondisi kelerengan lahan yang 

cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Kecamatan Karangpandan 

merupakan perbukitan di bagian selatan yang melandai ke arah utara, kondisi 

wilayah yang demikian  mempengaruhi persebaran penduduk di setiap Desa. 

Peneliti dalam penyusunan skripsi ini lebih mengarah pada konservasi 

tanahnya yang terdapat di Kecamatan Karangpandan. Kecamatan ini juga 

merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai potensi lahan cukup baik 

dalam berbagai segi peruntukannya misalnya sebagai lahan permukiman, lahan 

pertanian, dan sebagainya. berikut merupakan salah satu contoh bahwa 

Kecamatan Karangpandan memiliki variasi lereng yang cukup beragam yang 

terdapat di desa Gerdu (Gambar 1.1) Gambar variasi arah lereng. 
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(Gambar 1.1) Gambar variasi arah lereng 

 

Berdasarkan  latar  belakang dan masalah tersebut maka penulis  tertarik 

untuk mengambil penelitian dengan judul : “KAJIAN MORFOMETRI 

LERENG UNTUK KONSERVASI TANAH DI KECAMATAN 

KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik morfometri lereng di Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana bentuk konservasi tanah yang sesuai dengan karakteristik 

lereng di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui karakteristik morfometri lereng di Kecamatan 

Karangpandan. 
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2. Mengetahui bentuk-bentuk konservasi tanah yang sesuai dengan 

karakteristik lereng di Kecamatan Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah setempat yang 

berkaitan dengan pengelolaan tanah yang sesuai. 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 

3. Untuk menambah referensi pengetahuan bagi pembaca mengenai potensi 

wilayah Kecamatan Karangpandan  Kabupaten  Karanganyar khususnya 

yang berkaitan dengan kondisi lerengnya. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata I Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Tanah menurut  pengertian sehari-hari ialah tempat berpijak makhluk hidup 

di darat, fondasi tempat tinggal, dan sebagainya. Secara ilmiah, tanah merupakan 

media tempat tumbuh tanaman. Soil Survey Staff (1973,dalam Sitanala 

Arsyad,1989), tanah adalah kumpulan tubuh alami pada permukaan bumi yang 

dapat berubah atau dibuat oleh manusia dari penyusun-penyusunnya, yang 

meliputi bahan organik yang sesuai bagi perkembangan akar tanaman. 

Worcester (1939, dalam Sitanala Arsyad,1989) mendefinisikan 

geomorfologi sebagai diskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. 

Definisi Worcester ini lebih luas dari sekedar ilmu pengetahuan tentang 

bentangalam (the science of landforms), sebab termasuk pembahasan tentang 

kejadian bumi secara umum, seperti pembentukan cekungan lautan (ocean basin) 

dan  paparan benua (continental platform), serta bentuk-bentuk struktur yang lebih 

kecil dari yang disebut diatas, seperti plain, plateau, mountain dan sebagainya.   
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Lobeck (1939, dalam Sitanala Arsyad,1989) dalam bukunya 

“Geomorphology: An Introduction to the study of landscapes”. Landscapes yang 

dimaksudkan disini adalah bentangalam alamiah (natural landscapes). Dalam 

mendiskripsi dan menafsirkan bentuk-bentuk bentangalam (landform atau 

landscapes) ada tiga faktor yang diperhatikan dalam mempelajari geomorfologi, 

yaitu: struktur, proses dan stadia. Ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan 

dalam mempelajari geomorfologi.  

a. Struktur  

Untuk mempelajari bentuk bentangalam suatu daerah, maka hal yang 

pertama harus diketahui adalah struktur geologi dari daerah tersebut. Sebagaimana 

telah dikemukakan, bahwa struktur geologi adalah faktor penting dalam evolusi 

bentangalam dan struktur itu tercerminkan pada muka bumi, maka jelas bahwa 

bentangalam suatu daerah itu dikontrol/dikendalikan oleh struktur geologinya. 

Selain daripada struktur geologi, adalah sifat-sifat batuan, yaitu antara lain apakah 

pada batuan terdapat rekahan-rekahan, ada tidaknya bidang lapisan, patahan, 

kegemburan, serta sifat porositas dan permeabilitas batuan satu dengan yang 

lainnya. 

b. Proses  

Proses disini adalah energi yang bekerja di permukaan bumi yang berasal 

dari luar bumi (gaya eksogen) dan bukan yang berasal dari dalam bumi (gaya 

endogen). 

c. Stadia  

Stadia/tingkatan bentangalam dinyatakan untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat kerusakan yang telah terjadi dan dalam tahapan/stadia apa kondisi 

bentangalamnya. Untuk menyatakan tingkatan digunakan istilah: (1) Muda, (2) 

Dewasa dan (3) Tua. Tiap-tiap tingkatan dalam geomorfologi itu ditandai oleh 

sifat-sifat tertentu yang spesifik, bukan ditentukan oleh umur bentangalamnya. 

Studi lereng dapat memberikan informasi yang penting untuk menetapkan 

suatu perlakuan pada lereng tersebut, dalam hal ini lereng dapat menjadi faktor 

pembatas dalam rangka penggunaan lahan. Pengertian lereng sebagai faktor 

pembatas, bahwa dalam pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan aspek 
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kemiringan lereng untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor. Dalam 

geomorfologi morfometri lereng dicerminkan oleh kemiringan, panjang, bentuk 

lereng dan arah lereng. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. 

Jika lereng permukaan menjadi dua kali lebih curam maka banyaknya erosi 

persatuan  luas menjadi 2,0-2,5 lebih banyak dengan kata lain erosi semakin besar 

dengan makin curamnya lereng. Sementara besarnya erosi menjadi lebih dari dua 

kali lebih besar, karena jumlah aliran permukaan tidak banyak bertambah bahkan 

cenderung  mendatar.  Hal ini  disebabkan  jumlah  aliran  permukaan  dibatasi  

oleh  jumlah  air hujan yang jatuh. 

Panjang lereng dihitung mulai dari titik pangkal aliran permukaan  sampai 

suatu titik dimana air masuk ke dalam saluran atau sungai, atau dimana 

kemiringan lereng berkurang sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran air 

berubah dan akibatnya tanah  dibagian  bawah lereng mengalami erosi lebih besar 

daripada bagian atas. Bentuk lereng merupakan cerminan proses geomorfologi 

eksogen atau endogen yang berkembang pada suatu daerah dan secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi : 

a. Bentuk lereng cembung. 

b. Bentuk lereng lurus  

c. Bentuk lereng cekung  

Bentuk lereng cembung biasanya terjadi pada daerah-daerah yang disusun 

oleh material-material batuan yang relatif keras atau sisa-sisa gawir sesar atau 

bidang longsoran (mass wasting) yang telah tererosi pada bagian tepi atasnya. 

Bentuk lereng lurus, biasanya terjadi pada daerah-daerah lereng vulkanik yang 

disusun oleh material-material vulkanik halus atau bidang longsoran (landslide). 

Bentuk lereng cekung biasanya terjadi pada daerah-daerah yang disusun oleh 

material-material batuan lunak atau bidang longsoran (slump). 
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Tabel  1.1.Hubungan  kelas  relief  kemiringan lereng  dan  perbedaan  ketinggian.  

Kelas Relief 
Kemiringan Lereng 

( % ) 

Perbedaan 

ketinggian (m) 

Datar - Hampir datar 0  -  2 < 5 

Berombak 3  -  7 5 - 50 

Berombak - Bergelombang 8 - 13 25 - 75 

Bergelombang - Berbukit 14  -  20 75 - 200 

Berbukit - Pegunungan 21  -  55 200 - 500 

Pegunungan curam 55  -  140 500 - 1.000 

Pegunungan sangat curam > 140 > 1.000 

Sumber: Van Zuidam  (1979, dalam kutipan blog Agung Agustian) 

Adapun untuk ukuran panjang dari suatu penggal lereng adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Ukuran Panjang Lereng.  

Panjang Lereng Klasifikasi 

< 15 Lereng sangat pendek 

15   -   50 Lereng pendek 

50   -   250 Lereng sedang 

250   -  500 Lereng panjang 

> 500 Lereng sangat panjang 

        Sumber: Van Zuidam (1979, dalam kutipan blog Agung Agustian) 

Menurut Sitanala Arsyad (1989), konservasi tanah adalah penempatan 

setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah 

tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar 

tidak terjadi kerusakan tanah. Usaha konservasi tanah dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut, yaitu : 

1. Metode vegetatif, menggunakan tanaman sebagai sarana. 

Beberapa teknik konservasi tanah yang dapat dilakukan melalui cara 

vegetatif, seperti :  
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    a. Pertanaman lorong 

    Pertanaman lorong (alley cropping) adalah sistem bercocok tanam dan 

konservasi tanah dimana barisan tanaman perdu leguminosa  ditanam  rapat 

(jarak 10-25 cm) menurut garis kontur sebagai tanaman pagar dan tanaman 

semusim ditanam pada lorong di antara tanaman pagar. Menerapkan 

pertanaman lorong pada lahan miring biayanya jauh lebih murah  

dibandingkan  membuat teras bangku, tapi efektif menahan erosi. Setelah 3-4 

tahun sejak tanaman pagar tumbuh akan terbentuk teras. Terbentuknya  teras  

secara alami dan berangsur  sehingga  sering disebut teras kridit. 

     b. Silvipastura 

Sistem silvipastura sebenarnya bentuk lain dari tumpangsari, tetapi yang 

ditanam di sela-sela tanaman hutan bukan tanaman pangan melainkan 

tanaman pakan ternak, seperti rumput gajah, setaria, dll. Ada beberapa 

bentuk silvipastura yang dikenal di Indonesia antara lain (a) tanaman pakan 

di hutan tanaman industri, (b) tanaman pakan di hutan sekunder, (c) tanaman 

pohon-pohonan sebagai tanaman penghasil pakan dan (d) tanaman pakan 

sebagai pagar hidup.  

    c.  Pemberian mulsa 

Pemberian mulsa dimaksudkan untuk menutupi permukaan tanah agar 

terhindar dari pukulan  butir hujan. Mulsa merupakan teknik pencegahan 

erosi yang cukup efektif. Jika bahan mulsa berasal dari bahan organik, maka 

mulsa juga berfungsi dalam pemeliharaan bahan organik tanah. Bahan 

organik yang dapat dijadikan mulsa dapat berasal dari sisa tanaman, hasil 

pangkasan tanaman pagar dari sistem pertanaman lorong, hasil pangkasan  

tanaman penutup tanah atau  didatangkan dari luar lahan pertanian. 

 

2. Metode mekanik, menggunakan tanah, batu dan lain-lain sebagai sarana. 

Adapun yang termasuk metode mekanik dalam strategi konservasi tanah 

antara lain yaitu : 

 

 



10 

 

    a. Pengaturan sistem pengolahan tanah 

 Pengolahan  tanah  pada  dasarnya  adalah setiap manipulasi  mekanis 

terhadap tanah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi tanah yang baik 

untuk pertumbuhan suatu tanaman. Cara pengolahan tanah sangat 

mempengaruhi struktur suatu tanah yang terbentuk karena penetrasi akar, 

apabila pengolahan tanah terlalu intensif maka struktur tanahnya akan rusak. 

    b. Pembuatan teras 

Tujuan utama pembuatan teras adalah untuk mengurangi panjang lereng, 

sehingga dapat memperkecil aliran permukaan. Di samping itu pembuatan 

teras juga berfungsi memberi kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah 

(infiltrasi).  

    c. Pembuatan saluran pembuangan air (waterway). 

Untuk menghindari agar air aliran permukaan tidak terkumpul pada 

sembarang tempat yang tentu saja akan merusak tanah yang dilaluinya, maka 

perlu disiapkan/dibangun saluran pembuangan air (waterway). Dimana 

saluran dibuat sesuai arah lereng dan merupakan saluran pembuangan air 

aliran permukaan yang berasal dari saluran diversi dan saluran air yang ada 

di dalam teras. Saluran diversi sendiri bertujuan untuk menangkap air aliran 

permukaan dan membelokkannya kesaluran pembuangan, gunanya untuk 

mengamankan tempat/bangunan tertentu seperti areal pertanian.  

    d. Pembuatan bendungan pengendali (check dam) 

Bendungan pengendali (check dam) adalah waduk kecil dengan konstruksi 

khusus yang dibuat di daerah berbukit dengan kemiringan lapangan di bawah 

30%. Bangunan ini bertujuan untuk menampung air aliran permukaan dan 

sedimen hasil erosi, meningkatkan jumlah air yang meresap (infiltrasi) 

kedalam tanah, dan mendekatkan permasalahannya kepada masyarakat. 

 

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, relief, hidrologi, 

dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaannya 

(Sitorus,1985). Lahan kritis adalah kondisi lahan yang terjadi karena tidak 

sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga 
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mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, khemis, maupun biologis Untuk 

menanggulangi adanya lahan kritis perlu dilakukan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi 

lahan adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam memulihkan kondisi lahan baik 

secara fisik, kimia maupun organik agar lahan kembali dapat produktif (Sitanala 

Arsyad,1989).   

Dalam perubahan penggunaan lahan sering tidak memperhatikan 

kelestarian lahan terutama pada lahan-lahan yang mempunyai keterbatasan-

keterbatasaan, baik keterbatasan fisik maupun kimia. Pengaruh langsung dari 

perubahan penggunaaan lahan yang terjadi pada lahan diantaranya adalah 

perlindungan tanah terhadap pukulan air hujan secara langsung berkurang, 

berkurangnya pembentukan bahan organik dalam tanah, aliran permukaan lebih  

besar daripada yang meresap kedalam tanah dan berkurangnya kemampuan lahan. 

(Sitanala Arsya,1989).  

Pengelolaan lahan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan 

untuk menjaga kemampuan lahan agar selalu terjaga dan terpelihara. Pengelolaan 

lahan merupakan bentuk perlakuan terhadap lahan yang tercermin dari bentuk 

konservasi, jenis tanaman yang diusahakan dan peran serta atau keterlibatan 

masyarakat dalam memperlakukan lahan tersebut.  

Retno Sumekar (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “ Kajian 

Morfometri  Untuk  Arahan  Konservasi  Tanah di Kecamatan  Tawangsari 

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”, bertujuan : 1). Mempelajari 

morfometri lereng daerah penelitian. 2). Menentukan tindakan konservasi yang 

perlu di ambil pada masing – masing morfometri lereng yang berbeda – beda di 

daerah penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan 

meliputi pengamatan, pengukuran dan pencatatan. Data yang digunakan adalah 

morfometri lereng mencakup panjang lereng, kemiringan lereng, bentuk lereng, 

arah lereng dan proses geomorfologi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peta 

penampang lereng dan evaluasi konservasi tanah. 
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Julnita Azwar (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian 

Geomorfologi Untuk Konservasi  Lahan di Sub Daerah Aliran Sungai Unggahan 

Hulu Kabupaten Wonogiri”, bertujuan untuk : 1). Mengetahui karakteristik 

geomorfologi 2). Mengetahui bentuk–bentuk konservasi dan 3). Mengkaji aspek 

geomorfologi terutama morfologi proses dan litologi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi litologi, morfologi, proses 

geomorfologi, dan bentuk konservasi tanah. Sedangkan hasil dari penelitian ini 

adalah kemiringan lereng terbesar, bentuk – bentuk konservasi, dan agihan bentuk 

konservasi lahan. 

Berbagai penulisan tentang penelitian yang mengarah pada Kajian 

Morfometri Untuk Konservasi Tanah dari penelitian sebelumnya, maka yang 

dapat di acu adalah bagaimana mengkaji morfometri pada suatu lereng serta 

bagaimana bentuk-bentuk konservasi suatu lahan khususnya yang berlereng. 

Adapun secara singkat perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 

1.3. sebagai berikut : 
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Table 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Retno Sumekar 

(2003) 

Julnita Azwar 

(2006) 

Kurniawan Abdi 

(2011) 

Judul 

Kajian  Morfometri  

Untuk  Arahan  

Konservasi  Tanah di 

Kecamatan  Tawangsari 

Kabupaten Sukoharjo 

Provinsi Jawa Tengah 

Kajian  Geomorfologi 

Untuk  Konservasi  

Lahan di Sub Daerah 

Aliran Sungai 

Unggahan  Hulu 

Kabupaten Wonogiri 

Kajian  Morfometri  

Lereng untuk  

Konservasi  Tanah di 

Kecamatan  

Karangpandan 

Kabupaten  

Karanganyar 

 

Tujuan 

- Mempelajari 

morfometri lereng 

daerah penelitian. 

- Menentukan tindakan 

konservasi yang perlu di 

ambil pada masing–

masing morfometri 

lereng yang berbeda--

beda di daerah 

penelitian. 

 

- Mengetahui 

karakteristik 

geomorfologi  

- Mengetahui bentuk–

bentuk konservasi  

- Mengkaji aspek 

geomorfologi 

terutama morfologi 

proses dan litologi. 

- Mengetahui 

bagaimana 

karakteristik 

morfometri lereng di 

wilayah Kecamatan 

Karangpandan. 

- Mengetahui bentuk-

bentuk konservasi 

tanah di wilayah 

Kecamatan 

Karangpandan 

Kabupaten 

Karanganyar. 

 

Data 

- panjang lereng 

- kemiringan lereng  

- bentuk lereng 

- arah lereng dan 

- proses geomorfologi 

- litologi 

- morfologi 

- proses geomorfologi 

dan  

- bentuk konservasi 

tanah 

- relief 

- kemiringan lereng 

- panjang lereng 

- bentuk lereng 

- proses geomorfologi 

- bentuk konservasi 

Metode Survey lapangan Survey 
Survey dan analisis 

data sekunder   

Hasil 

- Peta penampang profil 

lereng  

- Evaluasi konservasi 

tanah dilakukan secara 

teras bangku  sederhana 

dan konservasi secara 

vegetatif. 

 

- Kemiringan lereng 

terbesar K1 VGrKc 

- Bentuk  konservasi 

secara mekanik dan 

vegetatif 

- Agihan bentuk 

konservasi  lahan  

tidak selalu sesuai  

dengan standar 

konservasi. 

 

- Kemiringan lereng 

terbesar di satuan 

bentuklahan V3 di 

segmen 1,dan terkecil 

di bentuklahan V5 di 

segmen 8 

- Bentuk konservasi 

secara mekanik yaitu 

: teras bangku tidak 

sempurna, teras 

bangku konstruksi 

jelek, dan vegetatif 

- Peta Geomorfologi 

- Peta Morfokonservasi 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Morfometri merupakan penilaian kuantitatif dari suatu bentuklahan dan 

merupakan unsur geomorfologi pendukung yang sangat berarti terhadap 

morfografi dan morfogenetik. Penilaian kuantitatif terhadap bentuklahan 

memberikan penajaman tata nama bentuklahan dan akan sangat membantu 

terhadap analisis lahan untuk tujuan tertentu, seperti tingkat erosi, kestabilan 

lereng dan menentukan nilai dari kemiringan lereng tersebut. Bentuk lereng tidak 

selamanya tetap, akan tetapi selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh 

berbagai faktor diantaranya, seperti : sejarah erosi dari sungai yang mengalir di 

bawahnya, batuan induk, struktur geologi serta posisi unit morfologinya. Faktor–

faktor tersebut akan selalu mempengaruhi lerengnya, sehingga akan mengalami 

perubahan dan perubahan itu disebut dengan perkembangan lereng. Lapisan kulit 

bumi tersusun atas berbagai jenis, umur dan struktur. Keanekaragaman batuan 

tersebut tercermin pada permukaan bumi dalam berbagai pola topografi atau 

relief/morfologi. 

Daerah penelitian sendiri termasuk daerah transisi(daerah peralihan dari 

daerah datar ke daerah perbukitan) yang pada umumnya mempunyai bentuklahan 

yang kompleks, ini disebabkan karena kompleksnya proses geomorfologi itu 

sendiri yang bekerja di dalamnya seperti aktifitas manusia, topografi, geologi, 

vegetasi dan iklim. Proses ini akan meninggalkan bekas yang menonjol pada 

setiap bentuklahan dan setiap proses geomorfologi berkembang sesuai dengan 

karakteristik bentuklahannya. 

Penelitian ini dilakukan dengan interpretasi awal terhadap peta topografi 

dan peta geologi. Interpretasi ini dilakukan untuk mendapatkan peta bentuklahan 

sementara (tentatif). Data yang diambil dari peta topografi adalah morfologi dan 

proses, sedangkan data yang disadap dari peta geologi adalah struktur geologi dan 

jenis batuan. Setelah peta bentuklahan sementara diperoleh, dilakukan cek 

lapangan (field check) untuk menguji hasil kebenaran interpretasi dan menambah 

unsur-unsur yang tidak dapat disadap secara langsung melalui kedua peta tersebut. 

Melalui cek lapangan dan interpretasi ulang diperoleh peta bentuklahan akhir. 
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Peta bentuklahan ini digunakan sebagai peta kerja, sekaligus sebagai dasar untuk 

pengambilan sampel dan sebagai satuan evaluasi dalam satuan pemetaan.  

Data yang diambil dalam penelitian ini antara lain : Relief, kemiringan 

lereng, panjang lereng, bentuk lereng, proses geomorfologi, dan bentuk 

konservasi. Dari hasil kerja lapangan dan data primer serta data sekunder 

diperoleh data karakteristik morfometri, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lahan atau konservasi di daerah 

penelitian. Secara singkat keterangan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2. 
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   Gambar 1.2 Diagram  Alir  Penelitian 

 

(sumber: Penulis 2012) 

 

 

Interpretasi Peta Topografi 

Skala 1 : 50.000 

 

 

Interpretasi Peta Geologi 
Skala 1 : 100.000 

 

Cek lapangan 

Peta Bentuklahan sementara 
Skala  1 : 60.000 

Peta Lereng 

Skala 1 : 60.000 
 

Peta Bentuklahan 

Skala 1 : 60:000 
 

Peta Tanah 

Skala 1 : 50.000 
 

Peta Penggunaan 

Lahan 

Skala 1 : 50.000 
 

Kerja lapangan 

Data primer : 

1. Relief 

2. Kemiringan lereng 

3. Panjang lereng 

4. Bentuk lereng 

5.Proses geomorfologi 

6.Bentuk Konservasi  

Data sekunder : 

    curah hujan 
 

Karakteristik Morfometri 
 

Bentuk-bentuk konservasi 
 

Analisis 
 

- Peta Geomorfologi 

- Peta Morfokonservasi 

- Evaluasi konservasi tanah. 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode survei dilengkapi 

dengan analisa data sekunder, metode survei adalah suatu metode untuk 

memperoleh data lapangan yang meliputi pengamatan, pengukuran dan pencatatan 

secara sistematik terhadap fenomena yang diteliti, sedangkan analisa data 

sekunder digunakan untuk menghitung data sekunder seperti curah hujan. Metode 

pengambilan sampel dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode 

stratified purpose sampling dengan strata satuan bentuklahan. Metode analisis 

data dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Adapun uraian dari masing-masing sub tersebut adalah sebagai berikut. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder.  

- Data primer ini meliputi : 

1. Relief 

2. Kemiringan Lereng 

3. Panjang Lereng 

4. Bentuk Lereng 

5. Proses Geomorfologi 

6. Bentuk Konservasi 

- Sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi : 

a. Peta topografi skala 1 : 50.000, untuk mengetahui letak, luas, batas dan 

proses geomorfologi. 

b. Peta geologi skala 1 : 100.000, untuk mengetahui jenis dan struktur 

batuan. 

c. Peta tanah 1 : 60.000, untuk mengetahui jenis dan persebaran tanah. 

d. Peta penggunaan lahan skala 1 : 60.000, untuk mengetahui bentuk 

penggunaan lahan. 

e. Curah hujan. 
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Alat–alat yang digunakan seperti : 

 Abney level, untuk menghitung ketinggian suatu lereng. 

 Kompas, alat pedoman untuk menunjukkan suatu arah.   

 Meteran, digunakan untuk menghitung panjang lereng. 

 

1.8. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan penelitian ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, klasifikasi dan 

analisis data, serta penggambaran peta akhir. Adapun uraian dari masing- masing 

sub tersebut adalah sebagai berikut: 

      a. Tahap Persiapan 

1. Studi pustaka dan penentuan metode sebagai landasan pikiran dalam 

penelitian. 

2. Pengumpulan literatur-literatur seperti makalah dan laporan-laporan 

yang ada hubungannya dengan daerah penelitian. 

3. Melakukan orientasi medan, tahap ini berguna untuk memperoleh 

gambaran secara umum di lapangan tentang daerah penelitian. 

4. Pembuatan peta kerja, yaitu peta bentuklahan dan peta lereng. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Cek lapangan (field check). 

2. Interpretasi ulang (reinterpretation). 

3. Kerja lapangan untuk pengambilan data-data primer, yaitu : 

a. Morfologi, data morfografi dan morfometri lahan dengan melakukan 

pengamatan dan pengukuran topografi serta kemiringan lerengnya. 

b. Proses geomorfologi 

c. Kerapatan pola aliran 

d. Jenis batuan 

e. Bentuk konservasi tanah 
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c. Tahap Pengolahan dan Klasifikasi Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tabulasi dengan 

mengklasifikasikan tiap-tiap variabel penelitian seperti relief, kemiringan 

lereng, panjang lereng, bentuk lereng hidrologi (pola aliran), proses 

geomorfologi dan bentuk-bentuk konservasi yang telah ada. Hasil dari 

pengklasifikasian tersebut digunakan untuk mengetahui praktek konservasi 

yang sesuai di daerah penelitian, penulis mendasarkan pada morfologi, 

tingkat erosi, dan tingkat pola kerapatan aliran.  

 d. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif, 

dilakukan terhadap karakteristik morfometri untuk konservasi tanah di 

daerah penelitian yang diberikan untuk menjaga tanah agar tetap terjaga 

dan terpelihara. 

 

1.9. Batasan-Batasan 

Bentuklahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam 

dan mempunyai komposisi serangkaian fisik dan fisual tertentu 

dimanapun bentuklahan ditemui (Ways, 1973 dalam Van Zuidam, 

1979). 

Erosi adalah proses pelepasan dan pengangkutan tanah oleh tenaga tetes hujan 

atau aliran permukaan (Bergsma, 1980 dalam Julnita Azwar, 2005). 

Erosi lembar adalah proses terangkutnya lapisan tanah atas secara merata karena 

aliran permukaan (Bergsma, 1980). 

Erosi percik adalah proses terlepasnya partikel-partikel tanah dari masa tanah di 

permukaan lahan karena adanya pukulan air hujan secara langsung 

(Ananta Kusumaseta, 1987). 

Erosi alur adalah proses erosi tanah yang membentuk sejumlah alur-alur kecil 

yang mempunyai kedalaman beberapa sentimeter (Bergsma, 1980). 

Erosi parit adalah proses lanjut dari erosi alur yang mempunyai lebar 40 cm dan 

dalam 25 cm (Sitanala Arsyad, 1989). 
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Geomorfologi adalah ilmu yang mendiskripsikan tentang bentuklahan dan proses 

yang mempengaruhi pembentukannya serta menyelidiki hubungan 

timbal balik antara bentuklahan dan proses dalam tatanan keruangan 

(Van Zuidam, 1979). 

Morfologi adalah studi tentang bentuklahan yang mempelajari relief secara umum 

(Karmono Mangunsukarjo, 1984). 

Morfografi adalah aspek yang bersifat pemerian suatu daerah seperti: teras sungai, 

beting pantai, kipas alluvial dan plato (Karmono Mangunsukarjo, 

1984). 

Morfometri adalah aspek kuantitatif dari suatu daerah seperti: kemiringan lereng, 

panjang lereng, bentuk lereng, ketinggian tempat, beda tinggi, 

kekasaran medan, tingkat pengikisan dan pola aliran (Karmono 

Mangunsukarjo, 1984 dalam Julnita Azwar , 2006). 

Proses geomorfologi adalah semua perubahan fisik maupun kimia yang 

mengakibatkan modifikasi bentuk permukaan bumi (Thornbury, 1970). 

Peta geomorfologi adalah peta yang menunjukkan gambaran yang tepat dan 

sistematik dari bentuklahan dan fenomena- fenomena yang terkait 

(Sutikno, 1992 dalam Julnita Azwar , 2006). 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar 

permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki 

sifat-sifat sebagai pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak 

terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka 

waktu tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1980). 

Konservasi tanah (soil conservation) adalah suatu usaha untuk mendapatkan 

tingkat hasil suatu lahan secara maksimum dengan mengadakan cocok 

tanam sambil mengadakan tingkat pencegahan terhadap terjadinya 

erosi tanah sampai di bawah tingkat yang diperbolehkan (Morgan, 

1978). 

 

 




