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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat erodibilitas tanah dan 

agihannya di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang meliputi 

pengamatan, pengukuran dan pencatatan variabel-variabel yang diperlukan. Data 

yang diambil, yaitu tekstur tanah, kandungan bahan organik, struktur tanah dan 

permeabilitas tanah. Pengambilan sampel dengan menggunakan stratified 

sampling , yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata dengan penggunaan lahan 

dan jenis tanah sebagai stratanya. Untuk analisis hasil menggunakan Nomograf 

Wischmeier dan Smith. 

Hasil penelitian diketahui bahwa: Tingkat erodibilitas tanah di daerah 

penelitian berkisar dari sangat rendah hingga sedang dengan nilai 0,10 – 0,26. 

Satuan penggunaan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sangat rendah 

adalah A1H = 0,10. Satuan penggunaan lahan yang mempunyai tingkat 

erodibilitas rendah adalah A1P, LcS, LcPk, A1Pk, LcP, dan LcT = 0,13 – 0,20. 

Satuan penggunaan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sedang adalah 

A1S, A1T, dan LcH = 0,22 – 0,26. Satuan penggunaan lahan yang mempunyai 

tingkat erodibilitas paling rendah adalah A1H dan yang terbesar adalah LcH. 

Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk peta erodibilitas 

tanah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang skala 1 : 100.000. 

 

Kata kunci: tingkat erodibilitas tanah, agihan. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the level of soil erodibility and its spread in 

Tuntang, Semarang, Central Java. The method used in this study is a survey 

method that includes observation, measurement and recording of variables 

needed. The data taken were, the soil texture, organic matter content, soil structure 

and soil permeability. Sampling taken by using a stratified sampling, it stratify 

based on the land use and soil type. For the analysis of the results, Nomographs 

Wischmeier and Smith are used. 

The results show that the level of soil erodibility in the study area ranged 

from very low to moderate with a value of 0.10 to 0.26. Unit of land use with very 

low levels of erodibility is A1H = 0.10, while land use units with a low level of 

erodibility is A1P, LcS, LcPk, A1Pk, LcP, and LcT = 0.13 to 0.20. Land use units 

with moderate levels of erodibility is A1S, A1T, and LcH = 0.22 to 0.26. Unit of 

land uses with the lowest levels of erodibility is A1H and the largest is LcH.  

The results are then presented in the form of soil erodibility map of 

Tuntang, Semarang scale of 1: 100,000. 

 

Keywords: soil erodibility levels, the spread. 
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1. Pendahuluan 
 

Bentuk permukaan bumi 
selalu mengalami perkembangan dan 
perubahan, baik secara fisik maupun 
kimiawi. Perubahan tersebut 
disebabkan oleh proses-proses 
geomorfologi, yang salah satunya 
adalah erosi. Sitanala Arsyad, (1989) 
mengemukakan bahwa kemudahan 
tanah untuk mengalami erosi dikenal 
dengan erodibilitas. Energi hujan 
yang sama, dimana tanah dengan 
nilai erodibilitas tinggi akan mudah 
mengalami erosi dari pada tanah 
yang mempunyai nilai erodibilitas 
rendah. Hal itu disebabkan 
erodibilitas tanah menyangkut 
ketahanan tanah terhadap pelepasan 
dan pengangkutan serta kemampuan 
tanah untuk menyerap dan 
meloloskan air kedalam tanah. Oleh 
sebab itu erodibilitas tanah 
dipengaruhi oleh kondisi tanah yang 
meliputi tekstur tanah, kandungan 
bahan organik, dan infiltrasi 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.  

Tekstur tanah adalah 
perbandingan relatif antara 
prosentase (%) pasir, debu dan 
lempung (Jamulya,1983). Tanah 
yang mempunyai tekstur pasir akan 
mempunyai eodibilitas tanah yang 
rendah, hal ini disebabkan untuk 
menceraiberaikan agregat tanah 
memerlukan energi air yang besar. 
Tanah yang mempunyai tekstur 
lempung juga mempunyai 
erodibilitas yang rendah pula. 

Meskipun lempung mempunyai 
tekstur yang sangat haluas namun 
lempung mempunyai daya ikat antar 
butir (kohesi) yang sangat kuat, 
sehingga untuk menceraiberaikan 
agregat tanah lempung juga 
memerlukan energi yang besar. Dari 
tiga jenis tekstur pokok tersebut 
tanah bertekstur debu mempunyai 
erodibilitas yang paling tinggi, 
karena tanah bertekstur debu 
mempunyai ikatan anar butir yang 
paling rendah.  

Tanah yang kandungan bahan 
organiknya rendah,  mudah tercerai 
berai karena daya ikat antar butir 
tanah rendah, sebab bahan organik 
dapat meningkatkan stabilisasi 
agregat tanah. Kerusakan tanah yang 
disebabkan karena erosi akan 
menyebabkan menurunnya kadar 
bahan organik serta unsur-unsur hara 
lainnya, bahkan karena menurunnya 
kadar bahan organik  menyebabkan 
tanah menjadi labil akibat pukulan  
tetes air hujan dan aliran permukaan 
atau perluapan, sehingga air mudah  
menghancurkan dan mengangkutnya. 

Struktur tanah dapat 
dikatakan baik apabila di dalamnya 
terdapat ruang pori-pori yang baik, 
yaitu terdapat ruang pori-pori  di 
dalam dan diantara agregat yang 
dapat terisi air dan udara. Agregat 
tanah sebaiknya mantap agar tidak 
mudah hancur oleh adanya gaya dari 
luar seperti adanya pukulan butir-
butir air hujan dan aliran permukaan. 
Dengan keadaan tersebut tanah akan 
tahan terhadap erosi dan pori-pori 
tanah tidak mudah tertutup oleh 
partikel-partikel tanah halus serta 
gerak infiltrasi dan run off (aliran 
permukaaan) menjadi besar. 

Permeabilitas tanah adalah 
cepat lambatnya air merembes ke 
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dalam tanah melalui pori-pori tanah 
baik yang makro maupun yang mikro 
baik secara  vertikal maupun yang 
secara horisontal (Jamulya,1983). 
Cepat lambatnya permeabilitas tanah 
dipengaruhi oleh kandungan bahan 
organik, tekstur tanah, dan struktur 
tanah. Dampak dari cepatnya 
permeabilitas ini adalah 
berkurangnya aliran permukaan 
karena air banyak yang terinfiltrasi, 
sebaliknya tanah-tanah yang 
bertekstur halus mempunyai 
permeabilitas yang lambat sehingga 
menambah besarnya aliran 
permukaan.  

Berdasarkan hasil orientasi di 
lapangan daerah penelitian 
mempunyai perbedaan penggunaan 
lahan yang bervariasi, antara lain 
permukiman, tegalan, sawah, hutan, 
dan perkebunan. Hasil orientasi 
sekunder diketahui bahwa tanah yang 
menyusun daerah penelitian antara 
lain aluvial coklat tua dan latosol 
coklat tua. Di Kecamatan Tuntang 
banyak dijumpai adanya kondisi 
lahan yang terkena erosi, baik erosi 
lembar, alur maupun erosi parit, 
proses denudasi dalam tingkat atau 
intensitas yang besar dan berjalan 
intensif, seperti yang terjadi di desa 
Tlumpakan, Tlogo, Karanganyar, 
Watuagung dan Karangtengah.  

Berdasarkan permasalahan 
tersebut, melatar belakangi penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan 
judul: “ANALISIS ERODIBILITAS 
TANAH DI KECAMATAN 
TUNTANG KABUPATEN 
SEMARANG PROVINSI  JAWA 
TENGAH”. 

 
 
 
 

2. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 
survei yaitu pengamatan dan 
pencatatan di lapangan dan uji 
laboratorium, sedangkan 
pengambilan sampelnya dilakukan 
dengan sampel bertingkat (Stratified 
Sampling). Strata yang digunakan 
adalah perbedaan penggunaan lahan 
dan jenis tanah di daerah penelitian. 
 
2.1   Survei 

Dalam tahap ini terdiri dari 
pengamatan dan pencatatan serta 
pengambilan sampel tanah pada 
setiap penggunaan lahan. 

a. Pengamatan dan pencatatan 
dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik daerah 
penelitian, meliputi 
penggunaan lahan daerah 
penelitian dan struktur tanah 
daerah penelitian. 

b. Pengambilan sampel 
dilakukan untuk mengambil 
sampel tanah untuk analisa 
tekstur, bahan organik dan 
permeabilitas. 

 
2.2   Uji Laboratorium 

Dalam tahap ini dilakukan 
untuk analisa tekstur tanah, kadar 
bahan organik dan permeabilitas 
tanah. 
• Analisa tekstur di lakukan di 

laboratorium dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Tahap destruksi 
Tahap ini bertujuan untuk 
memecah / memisah agregat - 
agregat tanah karena adanya 
unsur pengikat antara lain: 
kapur, silikat, besi, alumunium, 
humus, lendir cacing dan oksida-
oksida lainnya. Perlakuan ini 
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dilakukan dengan menambah 
zat-zat kimia sehingga 
menetralkan perekatan oleh zat- 
zat khemis tersebut, antara lain 
dengan menuangkan H2O2 dan 
HCl serta memanaskannya. 
 
b. Tahap dispersi Tanah 

                               Tahap dispersi adalah tahap 
pemisahan zat-zat perekat dalam  
masa tanah. Setelah semua zat 
perekat hilang kemudaian 
larutan tanah dipindahkan ke 
gelas piala berukuran 1000cc 
dan diencerkan dengan aquades 
+ NaOH 1N sampai mencapai 
1000 cc selanjutnya dilakukan 
pemipetan.   

 
c. Tahap pemipetan 
Pemipetan dilakukan 2 kali; 
pemipetan I untuk mendapatkan 

debu + lempung, pemipetan II 
untuk mendapatkan lempung.  

• Analisa Bahan organik 
dilakukan di laboratorium 
dengan cara tetrasi   (Metode 
Walkley dan Black), yaitu 
analisa kuantitatif volumetris 
oxidemetris 

• Analisa permeabilitas tanah 
dilakukan di laboratorium 
dengan menggunakan    alat 
yang disebut permeameter. 

 
3. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 
 

Pengujian erodibilitas dalam 
penelitian ini menggunakan metode 
indeks faktor erodibilitas (K), dengan 
menggunakan nomograf  Wischmier 
dan Smith (1978). Adapun hasil dari 
analisa tingkat erodibilitas tanah 
disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel Uji Indeks Faktor Erodibilitas Tanah (K) 

No Kode 
Pasir sangat halus 

+ debu (%) 

Pasir kasar 

(%) 

BO 

(%) 

Tipe dan kelas 

struktur 

Permeabilitas 

(cm/jam) 

Erodibilitas 

tanah 
Kelas 

1 AlS 39,76 11 4,84 

Granuler sedang 

(3) 1,68 (5) 0,23 S 

2 AlP 12,63 83,45 3,23 

Granuler sedang 

(3) 1,79 (5) 0,2 R 

3 AlT 51,19 98,83 4,3 

Granuler halus 

(2) 4,23 (4) 0,25 S 

4 LcS 27,21 23,52 4,84 

Granuler halus 

(2) 1,11 (5) 0,17 R 

5 LcPk 30,16 6,61 5,92 

Granuler halus 

(2) 3,74 (4) 0,13 R 

6 AlH 44,25 28,97 6,46 

Granuler halus 

(2) 4,49 (4) 0,1 SR 

7 AlPk 32,02 0,7 5,92 

Granuler sedang 

(3) 3,09 (4) 0,15 R 

8 LcP 27,83 17,96 3,77 

Granuler halus 

(2) 5,73 (4) 0,14 R 

9 LcT 37,2 28,03 8,07 

Granuler sedang 

(3) 2,53 (4) 0,17 R 

10 LcH 53,44 3,39 6,46 

Granuler sedang 

(3) 1,64 (5) 0,26 S 

 

Dari hasil perhitungan 
diketahui bahwa tingkat erodibilitas 
tanah berkisar sangat rendah hingga 
sedang. Adapun uraian dari masing-
masing kelas tersebut adalah sebagai 
berikut: 

a. Kelas Erodibilitas Rendah 
Satuan penggunaan lahan yang 
mempunyai tingkat erodibilitas 
rendah adalah A1P, LcS, LcPk, 
A1Pk, LcP, dan LcT = 0,13 – 0,20. 
Tingkat erodibilitas di satuan 
penggunaan lahan tersebut 
mempunyai kelas rendah karena 
kandungan pasir sangat halus dan 
debu termasuk rendah, kandungan 
bahan organik tinggi, sehingga 
mampu mengikat tanah menjadi 
agregat yang mantap. selain itu 

struktur tanah merupakan sruktur 
granuler sedang membentuk agregat 
yang memungkinkan tingkat 
erodibilitas tanah akan menjadi lebih 
rendah atau tanah akan lebih kuat 
terh Satuan penggunaan lahan yang 
mempunyai tingkat erodibilitas 
sedang adalah A1S, A1T, dan LcH = 
0,22 – 0,26, dengan tekstur tanah 
lempung dan debu. Selain itu struktur 
tanahnya merupakan sruktur granuler 
sedang sampai kasar dengan 
kandungan bahan organik yang 
cukup rendah, serta dengan 
permeabilitas lambat sampai sedang, 
sehingga mempunyai tingkat 
erodibilitas sedang yang cukup 
memungkinkan terjadinya erosi. 
Penyebaran pada jenis tanah aluvial 
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coklat tua dengan penggunaan lahan 
sawah dan tegalan meliputi daerah 
Tuntang, Kesongo, Candirejo, 
Rowosari, Delik Watuagung, Tlogo, 
Tlompakan, Sraten, dan Kalibeji. 
Penyebarannya pada jenis tanah 
latosol coklat tua dengan penggunaan 
lahan hutan meliputi daerah Lopait, 
Kesongo, Karanganyar, dan Ngrajan. 
Adapun penyebaran tingkat 
erodibilitas sedang daerah penelitian 
dapat dilihat pada gambar 4.2. 

adap tenaga erosi. Adapun 
penyebaran tingkat erodibilitas tanah 
daerah penelitian dapat dilihat pada 
Peta Sebaran Erodibilitas Tanah 
Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang. 

 
b. Kelas Erodibilitas Rendah 
Satuan penggunaan lahan yang 
mempunyai tingkat erodibilitas 
rendah adalah A1P, LcS, LcPk, 
A1Pk, LcP, dan LcT = 0,13 – 0,20, 
dengan tekstur tanah lempung, 
struktur tanahnya merupakan struktur 
granuler halus, kandungan bahan 
organiknya tinggi dan 
permeabilitasnya sedang sampai 
cepat, sehingga mempunyai tingkat 
erodibilitas rendah yang akan lebih 
kuat terhadap tenaga erosi. 
Penyebarannya pada jenis tanah 
aluvial coklat tua dengan 
penggunaan lahan permukiman dan 
perkebunan meliputi daerah Tuntang, 

Delik, Watuagung, Tlogo, 
Tlompakan, dan Kesongo. 
Penyebarannya pada jenis tanah 
latosol coklat tua dengan penggunaan 
lahan perkebunan, permukiman, 
sawah, dan tegalan meliputi daerah 
Ngrajan, Tlompakan, Karangtengah, 
Karanganyar, Watuagung, Lopait, 
Kesongo, Candirejo, Jombor, Sraten, 
Gedangan, dan Kalibeji. Adapun 
penyebaran tingkat erodibilitas 
rendah daerah penelitian dapat dilihat 
pada gambar 4.2. 
 
c. Kelas Erodibilitas Sangat Rendah 

Satuan penggunaan lahan yang 
mempunyai tingkat erodibilitas 
sangat rendah adalah A1H = 0,10, 
dengan tekstur tanah pasir, struktur 
tanahnya merupakan struktur 
granuler sangat halus, kandungan 
bahan organiknya sangat tinggi dan 
permeabilitasnya cepat, sehingga 
mempunyai tingkat erodibilitas 
sangat rendah yang akan kecil 
kemungkinannya terjadi erosi. 
Penyebarannya pada jenis tanah 
aluvial coklat tua dengan 
penggunaan lahan hutan meliputi 
daerah Tuntang, Delik, Watuagung, 
dan Tlogo. Adapun penyebaran 
tingkat erodibilitas sangat rendah 
daerah penelitian dapat dilihat pada 
gambar 4.2.    
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Peta Sebaran Erodibilitas Tanah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
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4. Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuntang 
diketahui bahwa tingkat erodibilitas tanah di daerah penelitian berkisar dari 
sangat rendah hingga sedang dengan nilai 0,10– 0,26. Satuan penggunaan 
lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sangat rendah adalah A1H = 0,10. 
Satuan penggunaan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas rendah adalah 
A1P, LcS, LcPk, A1Pk, LcP, dan LcT = 0,13 – 0,20. Satuan penggunaan 
lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sedang adalah A1S, A1T, dan 
LcH = 0,22 – 0,26. Satuan penggunaan lahan yang mempunyai tingkat 
erodibilitas paling rendah adalah A1H dan yang terbesar adalah LcH. 
 
4.2 Saran 

Satuan penggunaan lahan yang mempunyai erodibilitas sedang harus 
selalu dijaga dengan metode konservasi yang lebih baik sehingga erodibilitas 
tidak berubah menjadi lebih besar serta dilakukan upaya-upaya konservasi 
tanah yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang sehingga tidak semakin 
parah atau buruk. 

Satuan penggunaan lahan yang mempunyai erodibilitas sedang  dapat 
dicegah dengan cara pemupukan dan pemberian seresah. 
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