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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada mulanya lahan–lahan di Indonesia merupakan hutan tropika yang 

sangat subur dan lebat yang dapat kita jumpai dimana–mana dan memberikan 

manfaat banyak bagi kebutuhan hidup manusia. Seiring dengan bertambahnya 

penduduk menyebabkan bertambahnya pula kebutuhan akan sandang, pangan 

dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tersebut 

manusia menggunakan lahan sebagai sumbernya maka terjadilah penggunaan 

lahan yang diolah secara benar maupun secara serampangan tanpa 

memperhatikan kemampuan lahan yang terbatas dan akibat yang akan 

ditimbulkannya (Supli Effendi Rahim, 2000). Akibat dari penggunaan lahan 

yang tidak tepat dan merupakan salah satu proses geomorfologi yang bekerja 

dari satuan bentuk adalah terjadinya erosi.  

Erosi adalah terlepasnya lapisan-lapisan atau partikel–partikel tanah 

dari satu tempat ke tempat lain oleh tenaga geologi  meliputi air dan angin 

(Sitanala Arsyad, 1989). Menurut bentuknya, erosi ada lima antara lain erosi 

percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit dan erosi tebing sungai. Menurut 

prosesnya, erosi dibagi menjadi dua yaitu erosi alami adalah proses 

pengangkutan tanah yang terjadi dibawah keadan vegetasi alami tanpa adanya 

campur tangan manusia dan erosi dipercepat adalah pengangkutan tanah yang 

menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia yang 

mengganggu keseimbangan antara proses pembentukan dan pengangkutan 

tanah, sehingga membutuhkan waktu cukup lama (Sitanala Arsyad, 1989). 

Pada kenyataaannya erosi pasti akan berlangsung baik di dataran 

dengan topografi miring ataupun bertopografi datar hanya saja ada batasan 

tentang laju eosi yang diperbolehkan (Edp). Laju erosi tanah yang 

diperbolehkan secara sederhana dinyatakan sebagai suatu laju yang tidak 
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boleh melebihi laju pembentukan tanah (Supli Efendi Rahim, 2000). Di mana 

untuk setiap negara laju erosi tanah yang diperbolehkan sangat tergantung 

pada profil lereng dan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Secara umum Edp 

(Erosi yang diperbolehkan) untuk kebanyakan tanah di Indonesia adalah 2,5 

mm/tahun atau setara dengan 25 ton/ha/tahun untuk lahan perbukitan atau 

miring (Supli Efendi Rahim, 2000).  

Daerah penelitian Kecamatan Selo, secara administrasi termasuk 

wilayah Kabupaten Boyolali dengan jarak ± 21 km dari kota Boyolali dan 

berada pada punggung Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Dengan luas ± 

5.607,8 m terdiri dari 10 kelurahan yaitu Tlogolele, Klakah, Jrakah, Lencoh, 

Samiran, Suroteleng, Selo, Tarubatang, Senden, dan Jeruk dengan jumlah 

penduduk 26.580 jiwa/km (Kecamatan Selo Dalam Angka 2006).          

Secara Geologi wilayah Selo didominasi batuan vulkan sehingga 

tingkat kesuburan tanah relatif tinggi. Tanah yang berkembang meliputi tanah 

jenis litosol coklat, litosol dan regosol kelabu, andosol coklat, komplek 

andosol kelabu tua dan litosol. Curah hujan di daerah penelitian tergolong 

cukup tinggi yaitu 3.222 Mm dengan jumlah hari hujan 101Hh (Kecamatan 

Selo dalam angka 2006).  

Penggunaan lahan umumnya di Kecamatan Selo meliputi tanah sawah 

(35,4 ha), tanah kering (5.572,4 ha), pekarangan atau bangunan (998,9 ha), 

tegal atau kebun (1.927,2 ha), padang gembala (800,0 ha), hutan negara 

(1.350,6 ha), lain-lainnya (495,7 ha) Kecamatan Selo Dalam Angka, 2006. 

 Tegalan berupa sayur–mayur seperti kubis dan wortel karena mata 

pencarian penduduk umumnya bertani sayur–mayur. Semak belukar berupa 

tanaman perdu yang digunakan untuk makanan ternak sapi. Hutan negara saat 

ini hanya berada di sekitar puncak Gunung Merbabu. Kebun didominasi oleh 

tanaman keras dengan kerapatan jarang. Pada tanggal 27 Febuari 2006 

tepatnya di sepanjang jalan Selo-Magelang yaitu di desa Jrakah terjadi longsor 

yang hampir menutupi luas jalan (Kompas 28 Febuari 2006) dan di desa Jeruk 

terjadi longsor yang menimpa seorang nenek (Sindo, 24 Maret 2007).  
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Berdasarkan hasil klasifikasi terhadap besarnya faktor-faktor bahaya 

erosi didapatkan bahwa di Kecamatan Selo seluas 5.607,8 ha mempunyai erosi 

yang terdiri dari erosi alur (berada di desa Selo, dan Samiran), erosi tebing 

(berada di desa Jlakah, Lencoh, dan Selo), erosi parit (berada di desa Lencoh 

dan Samiran), dan erosi lembar (berada di desa Lencoh dan Samiran). Lahan -

lahan yang dilakukan konservasi tanah meliputi konservasi teras bangku 

konstruksi baik (berada di desa Samiran), konservasi teras kredit konstruksi 

jelek (berada di desa Samiran), konservasi teras bangku konstruksi jelek 

(berada di desa Selo), dan konservasi teras guludan konstruksi baik (berada di 

desa Lencoh). 

Daerah penelitian terdapat erosi tebing sungai, erosi alur, erosi lembar 

yang cukup besar. Selain itu besarnya erosi juga sejalan dengan meningkatnya 

kecuraman lereng daerah penelitian. Melihat permasalahan diatas penulis 

mengambil judul “BESARNYA EROSI DI KECAMATAN SELO 

KABUPATEN BOYOLALI  JAWA TENGAH“ 

 

1.2 Perumusan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan penelitian didaerah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1.   Bagaimana tingkat erosi tanah didaerah penelitian?   

2. Bagaimana penyebaran erosi didaerah penelitian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui besar erosi didaerah penelitian? 

2. Mengetahui penyebaran erosi didaerah penelitian?   
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata 

satu (S1) Fakultas Geografi. 

2. Penerapan studi geografi terutama untuk erosi dan konservasi tanah.  

3. Peneliti ini diharapakan dapat memberi sumbangan data pada pemerintah 

daerah dalam penentuan praktek konservasi. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah 

pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dengan 

memberlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlakukan agar tidak 

terjadi kerusakan tanah (Sitanala Arsyad, 1989). Tindakan manusia tersebut 

berupa metode mekanik, vegetatif, dan strateginya konservasi. Dalam bukunya 

Konservasi Tanah dan Air (Sitanala Arsyad, 1989) mengemukakan bahwa 

strategi konservasi yang pertama, metode prediksi erosi yaitu cara untuk 

memperkirakan laju erosi yang terjadi di tanah yang digunakan untuk 

penggunaan lahan dan tindakan pengelolaan lahan tertentu. Prediksi erosi 

merupakan hal penting untuk perencanaan konservasi pada suatu bidang 

tanah. 

Di Indonesia untuk model prediksi erosi yang umum dipakai USLE, 

yaitu model erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi jangka panjang 

dari erosi lembar dan alur. Kedua, metode konservasi tanah adalah tindakan 

yang dapat digunakan untuk mencegah kerusakan tanah atau memperbaiki 

tanah yang telah rusak.  

Metode konservasi tanah dapat dibagi menjadi tiga golongan utama 

yaitu (1) metode vegetatif, (2) metode mekanik, (3) metode kimiawi (Sitanala 

Arsyad, 1989). Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman/tumbuhan dan 

sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi 

jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Yang termasuk didalam 

metode vegetatif diantaranya penanaman dalam strip (strip cropping), 
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pergiliran tanaman (conservation rotation), sistem pertanian hutan 

(agroforesrty), pemanfatan sisa tumbuhan (residu management).  

Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan 

terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan 

dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Tujuan 

penggunaan konservasi secara mekanik adalah memperkecil aliran permukaan 

sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak dan menampung serta 

menyalurkan aliran permukaan pada bangunan tertentu yang telah 

dipersiapakan. Termasuk dalam metode mekanik adalah pengolahan tanah, 

pengolahan tanah menurut kontur, guludan, dan penterasan. Pembuatan teras 

berfungsi mengurangi panjang lereng dan jumlah aliran permukaan, dan 

memungkinkan untuk penyerapan air oleh tanah. Dengan demikian air akan 

berkurang. Sedangkan bentuk-bentuk konservasi tanah secara mekanik ada 

tiga yaitu teras guludan, teras kredit, dan teras bangku. Yang pertama teras 

guludan adalah teras yang dibuat dengan menggali tanah menurut garis kontur 

untuk dibuat guludan sehingg panjang lereng ditambah potong dan kecepatan 

run off menjadi lebih kecil. Kedua teras kredit adalah teras yang dibuat dengan 

menggali seperti teras guludan tetapi guludannya dilengkapi dengan saluran 

penangkap air didepan guludan. Ketiga teras bangku adalah teras dengan 

tanggul mendatar dibagian atas dengan sisi tegak/agak miring.  

Metode kimiawi dalam konservasi tanah adalah penggunaan preparat 

kimia sintesis/alami (Sitanala Arsyad, 1989) menyatakan bahwa senyawa 

organik tertentu dapat memperbaiki stabilitas agregat terhadap air secara 

efektif 
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Lilik Widyawati (1999) dalam penelitiannya yang berjudul Bahaya 

Erosi Tanah Permukaaan DAS Dero di Atas Bendungan Pondok Kabupaten 

Ngawi Propinsi Jawa Timur yang bertujuan mengetahui besar erosi 

permukaan secara kualitatif dengan pendekatan USLE, mengetahui persebaran 

erosi permukaan dan memetakannya. Metode yang digunakan adalah metode 

diskriptif obsevasional 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 pengumpulan data dan pengambilan sampelnya menggunakan 

cara acak bertingkat (stratified random sampling) dengan satuan lahan sebagai 

stratanya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan metode USLE 

dari Wiscmeier dan Smith (1978). Berdasarkan hasil analisis dan klasifikasi 

terhadap faktor-faktor bahaya erosi didapatkan bahwa daerah penelitian seluas 

3.290 ha, mempunyai tingkat bahaya erosi sangat rendah seluas 1.160 ha 

(39,59 %), erosi rendah seluas 640,50 ha (21,86 %), erosi sedang seluas 

113,50 ha (3,87 %), erosi tinggi tidak dijumpai dan erosi sangat tinggi seluas 

1.016 ha (34,68 %). Besarnya kehilangan tanah maksimum yang diperkirakan 

terjadi pada satuan lahan dengan penggunaan lahan tegalan adalah sebear 

125,95–303,12 ton/ha/tahun. Jumlah tertinggi pada satuan lahan dengan 

penggunaan lahan hutan yakni sebesar 410,05 ton/ha/tahun.  

Eguh Budi Santoso (2001) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Tindakan Metode Konservasi Tanah Terhadap Besarnya Erosi 

Tanah di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang bertujuan 

mengetahui agihan besar erosi tanah di daerah penelitian, mengetahui tindakan 

konservasi tanah di daerah penelitian, mengevaluasi pengaruh tindakan 

konservasi tanah terhadap besarnya erosi tanah. Metode yang digunakan 

adalah metode survai, yaitu metode untuk memperoleh data lapangan dengan 

cara pengamatan, pengukuran, dan pencatatan secara sistematik terhadap 

fenomena yang diselidiki dan dibantu analisa laboratorium. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik stratified purposive 



8 
 

sampling. Strata yang dipakai adalah satuan lahan yang disusun dari tumpang 

susun peta bentuk lahan, peta lereng, peta tanah, peta penggunaan lahan. 

Berdasarkan hasil analisis dan klasifikasi terhadap faktor-faktor  

bahaya erosi didapatkan bahwa daerah penelitian seluas 14.214,32 ha 

mempunyai tingkat bahaya erosi sangat ringan seluas 3.509,87 ha (24,69 %), 

erosi ringan seluas 3.794,73 ha (26,68 %), erosi sedang seluas 1.697,87 ha 

(16,94 %), erosi berat seluas 4.977,47 ha (35,02 %), erosi sangat berat seluas 

234,37 ha (1,65 %). Ada pengaruh tindakan konservasi tanah terhadap besar 

erosi yang di tunjukan dengan nilai r = 0,44 ini terlihat pada satuan lahan     

K3 III Li TG  yang konservasinya menggunakan teras bangku dengan tanaman 

kacang tanah dengan tingkat erosi sangat berat dan pada satuan lahan           

K1IIIMcHt menggunakan konservasi tanah vegetasi permanen dengan tingkat 

erosi sangat ringan. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk peta jenis 

tindakan konservasi tanah dan peta persebaran erosi skala 1: 75.000.  

Sri Wahyuningsih (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian 

Erodibilitas Tanah di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri yang 

bertujuan mengetahui variasi tingkat erodibilitas tanah, mengetahui agihan 

erodibilitas tanah di daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah metode 

survai dan analisis laboratorium dengan pendekatan satuan lahan sebagai 

satuan pemetaan. Data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah 

sifat-sifat tanah yang meliputi tekstur tanah, kandungan bahan organik, 

permeabilitas tanah, dan struktur tanah.  

Adapun data sekunder yang digunakan adalah peta topografi lembar 

Girimarto dan Slogohimo skala 1: 25.000, peta Geologi lembar Wonogiri 

skala 1: 100.000, peta tanah skala 1: 50.000, peta penggunaan lahan skala      

1: 50.000 dan data curah hujan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan pada peta agihan dan tingkat erodibilitas tanah di Kecamatan 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri skala 1: 50.000 menunjukkan bahwa 

Kecamatan Jatisrono memiliki tingkat erodibilitas tanah pada tingkatan yang 

sangat rendah sampai sedang dengan nilai berkisar antara 0,1130-0,3211 
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dengan perincian satuan lahan D4IIILcP memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,1239 yang rendah; satuan lahan D4IILckP memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,1298 yang rendah; satuan lahan D4IILcS memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,2261 yang rendah; satuan lahan D4IILcT memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,2144 yang rendah; satuan lahan D4IILcKT memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,1884  yang rendah; satuan lahan D4IILcKS memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,2706 yang rendah; satuan lahan D3IILcP memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,2204 yang rendah; satuan lahan D3IIILcT memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,3211 yang sedang; satuan lahan D3IIILcP memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,1130 yang rendah; satuan lahan D3IIILcKT memiliki nilai erodibilitas tanah 

0,1605. Selanjutnya tabel perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

dalam tabel 1.1 berikut (hal 20) :  

 

1.6 Metode dan Teknik Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, 

pengukuran, dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang 

diselidiki dan dibantu analisa laboratorium. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik stratifield purpose sampling. Strata yang dipakai 

adalah satuan lahan yang disusun dari tumpang susun peta bentuk lahan, peta 

lereng, peta tanah, peta penggunaan lahan. Maksudnya di setiap satuan lahan 

akan diambil satu sampel tanah secara terpilih untuk dianalisa di laboratorium 

dan diperhitungkannya. 
 

  1.6.1 Tahapan Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1. Studi pustaka yang berhubungan dengan subyek dan aspek penelitian 

2. Interpretasi peta-peta yang digunakan meliputi : 

- Peta topografi skala 1: 50.000 untuk mengetahui 

morfologi,ketinggian tempat, kemiringan lereng, bentuk lereng dan 

sebagai peta dasar dalam penelitian. 
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- Peta geologi skala 1: 100.000 untuk mengetahui jenis dan 

persebaran batuan. 

- Peta kemiringan lereng skala 1: 50.000 dari interpretasi peta 

topografi untuk vegetasi, kemiringan luas di daerah penelitian. 

- Peta tanah skala 1: 50.000, untuk mengetahui jenis tanah  dan 

daerah persebaran penelitian. 

- Peta penggunaan lahan skala 1: 50.000, untuk mengetahui sebaran 

penggunaan lahan daerah penelitian. 

3.  Observasi dan orientasi lapangan untuk mengetahi gambaran  fenomena 

di lapangan dari hasil interpretasi peta. 

 

b. Tahap kerja lapangan 

            1.   Pengumpulan data primer yang meliputi : 

- Lereng (panjang dan kemiringan lereng) 

- Tanah (jenis tanah, struktur, tekstur, dan kandungan bahan 

organik) 

- Vegetasi (jenis tanaman dan tingkat kerapatan) 

- Teknik konservasi dan erosi (jenis erosi dan penyebarannya)   

2. Pengumpulan data sekunder meliputi:  

- Curah hujan bulanan.  

-     Jumlah hari hujan. 

 -   Jenis vegetasi dan demografi ( kepadatan penduduk, tingkat 

pendidikan, mata pencarian dan penyebarannya pemukiman 

penduduk) 

 

c. Tahap kerja laboratorium 

Analisa tanah di laboratorium untuk menentukan permaebilitas, tekstur 

tanah, bahan organik. 
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d. Tahap penulisan 

Tahap ini merupakan penulisan akhir dan penggambaran peta-peta 

mengevaluasi pengaruh tindakan konservasi tanah terhadap besar erosi 

tanah. 

 

1.6.2 Teknik Penelitian  

Teknik Penelitian merupakan tindakan operasional yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Teknik ini meliputi tahap persiapan, pelaksana, analisa 

data, klasifikasi, dan evaluasi data. 

       1.  Pengumpulan Data 

             Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran,                             

dan penilaian terhadap parameter yang terukur yang sesuai formula USLE. 

meliputi : 

a. Curah hujan bulanan, jumlah hari hujan, curah hujan maksimum 

dalam 10 tahun terakhir. 

b. Struktur, tekstur, dan kandungan bahan organik 

                  c.   Panjang lereng dan kemiringan lereng 

d.  Pengelolaan tanaman  

e    Praktek konservasi tanah  

      

2. Pemprosesan Data  

Pemprosesan data merupakan tindakan operasional dalam pengumpulan 

data. Data yang perlu diproses meliputi :  

a. Erosivitas Hujan 

 Untuk menghitung nilai erosivitas hujan digunakan rumus 1.1 Bols 

(1978), didasarkan pada energi kinetik total dan intensitas hujan maksimum 

selama 30 menit. Pada setiap stasiun didaerah penelitian (EI 30 ). 
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Rumus  

EI30 =  6,119 (Rb)1,21 D-0,47 M0,53   

Keterangan  

EI30     =  Nilai erosivitas hujan bulanan rata-rata (ton/ha). 

R        =  Curah hujan bulanan rata-rata (cm). 

D       =   Jumlah hari hujan rata-rata bulanan.   

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

 

b. Erodibilitas Tanah  

Penentuan nilai erodibilitas tanah dikembangkan oleh Wishcmeir dkk 

(1971) dengan menggunakan tabel nomograf yang berdasarkan pada sifat-sifat 

tanah yang mempengaruhinya. Adapun sifat-sifat tanah tersebut antara lain : 

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

karena itu maka sampel tanah dari lapangan dianalisa dilaboratoium untuk 

mengetahui parameter-parameter tersebut antara lain tekstur tanah (persentase 

pasir sangat halus) + (persentase debu), persentase pasir kasar, persentase 

kadar bahan organik, tipe-tipe dan kelas struktur tanah, tingkat permeabilitas 

tanah. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka untuk mencari nilai 

erodibilitas tanah digunakan gambar 1.1 Nomograf Hisnier K Wischmeir dan 

Smith (1978). 
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langsung dari prakiraan nilai K yang pertama pada sisi kanan dari bagian 

nomograf  yang pertama ( hanya satu untuk metrik) 

6. Untuk jenis tanah yang lain., lanjutkan penelusura secara vertikal sampai    

menemukan kurva struktur tanah yang sesuai. 

7. Lanjutkan penelusuran vertikal sampai menemukan kurva permeabilitas 

yang sesuai. 

      8.  Lanjutkan penelusuran secara horizontal kearah skala erodibilitas tanah 

            yang berada di sisi kiri dari bagian nomograf yang kedua untuk 

mendapatkan nilai erodibilitas tanah. Sebagai contoh soalnya sebagai 

berikut : tanah dengan kandungan unsur liat (clay) = 43 %, debu (silt) = 8 

%, pasir halus = (fine sand) = 9 %, dan pasir kasar (coarse sand) = 40 %, 

serta kandungan unsur bahan organik (BO) = 3 % diperkirakan 

mempunyai nilai erodibilitas tanah  = 0,05. Tipe dan kelas struktur tanah 

ditentukan secara langsung dilapangan, kemudian diklasifikasi seperti 

tabel 1.2  berikut. 

 

Tabel 1.2  Klasifikasi Struktur Tanah 
Kode tanah Kelas Stuktur Tanah Ukuran 
1 Granuler sangat halus  < 1   mm 
2 Ganuler halus 1-2   mm 
3 Granuler sedang-kasar 2-10 mm 
4 Masif, gumpal, terang dan lempung    10  mm 

       Sumber : Sitanala Arsyad, 1989 
 

Penentuan besarnya permeabilitas dilakukan dilaboratorium dimulai 

dengan perendaman sampel tanah selama 24 jam dengan kedalaman air 3 cm 

dan diingat-ingat bagian bawah dan atas ring permeabilitas, proses selanjutnya 

pemasangan alat permeameter dan mengalirinya dengan air selama 6 jam, air 

yang menetes dari sampel tanah itulah yang mejadi dasar penentuannya yang . 

kemudian diklasifikasi seperti tabel 1.3  berikut 
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Tabel 1.3 Klasifikasi Tingkat Permeabilitas Tanah 
Kode Kelas Permeablitas Kecepatan (cm/ jam) 
1 Cepat > 25, 4 
2 Sedang – cepat 12,7 – 25,4 
3 Sedang 6,3 -12,7 
4 Lambat – sedang 2,0 – 6,3 
5 Lambat 0,5 – 2,0 
6 Sangat lambat < 0,5 

           Sumber: Sitanala Arsyad, 1989. 

 

Weismeschter (1987) dalam Sitanala Arsyad, 1989 mengklasifikasikan 

tingkat erodibilitas tanah kedalam kelas-kelas sebagai berikut  

Tabel 1.4 Klasifikasi Tingkat Erodibilitas Tanah 

Kelas Nilai K Harkat 
1 0,00 – 0,10 Sangat Rendah 
2 0,11 – 0,20 Rendah 
3 0,21 – 0,32 Sedang 
4 0,33 – 0,40 Agak Tinggi 
5 0,44 – 0,55 Tinggi 
6 0,56 – 0,64 Sangat Tinggi 

             Sumber: Sitanala Arsyad, 1989 
 

c. Indeks Panjang dan Kemiringan Lereng  

Data panjang dan kemiringan lereng dapat diketahui dengan 

pengukuran langsung dilapangan atau melalui peta topografi dengan grid. 

 Indeks kemiringan lereng di dapat dari data primer pada satuan peta 

yang telah mengalami tindakan konservasi tanah, terutama tindakan 

konservasi tanah secara mekanik sebagian besar daerah penelitian. 

 Perhitungan nilai indeks panjang kemiringan lereng  menggunakan 

rumus 1.2 sebagai berikut :  

L S )0,00138.S  0,00965.S  (0,0138 2++  
 

Keterangan  

L =  kecuraman lereng (%)     S =  panjang lereng. 

Sumber Sitanala Arsyad, 1989 
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d. Indeks Pengelolaan Tanaman  

Indeks pengelolaan tanaman merupakan bilangan perbandingan antara 

besarnaya erosi pada kondisi cara bercocok tanam yang diinginkan dengan 

besarnya erosi pada keadaan lahan (tilled continuos fallow) yang terus-

menerus diolah tetapi hanya pertanaman. Untuk menentukan nilai indeks 

pengelolaan tanaman digunakan indeks pengelolaan tanaman dapat dilihat 

pada tabel 1.5. Untuk mencari besarnya nilai indeks pengelolaan tanaman 

digunakan rerata timbang berdasarkan pada masa tanam. Persamaan rumus 1.3  

 yang di gunakan adalah sebagai berikut : 

C =  
12

12211 nn CNCNCN ++ K
 

   Keterangan  

C            =  indeks faktor tanaman tahunan rerata timbang 

N1 ….n  =  lamanya jenis tanaman diusahakan/hidup 

      C1…..n  =  indeks pengelolaan dari setiap jenis tanaman 
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Tabel 1.5 Nilai Indeks Pengelolaan Tanaman 

No Jenis tanaman  Abdulracman  Hammer
1 Rumput Brachiaria decumber tahun I   0,287 0,3
2 Rumput Brachiaria decumber tahun I I  0,002 0,2
3 Kacang tunggak  0,161 -
4  Sorghum 0,242 -
5 Ubi kayu - 0,8
6 Kedelai 0,399 -
7 Serai wangi 0,434 -
8 Kacang tanah 0,20 0,4
9 Padi (lahan kering) 0,561 0,2
10 Jagung 0,637 0,5
11 Padi sawah 0,01 0,7
12 Kentang - 0,01
13 Kapas, tembakau 0,5-0,7* 0,4
14  Nanas dengan penanaman menurut kontur   
 a. Dengan mulsa dibakar 0,2-0,5* -
 b.  Dengan mulsa dibenam  0,1-0,3* -
 c. Dengan mulsa dipermukaan  0,01 -
15 Tebu - 0,2
16 Pisang (jarang yang monokultur) - 0,6
17 Talas  - 0,86
18 Cabe, jahe, dll - 0,9
19 Kebun campuran (rapat) - 0,1
 Kebun campuran ubi kayu+kedelai - 0,1
 Kebun campuran gude+kacang tanah (jarang) 0,495 0,5
20 Ladang berpindah - 0,4
21 Tanah kosong diolah 1,0 1,0
22 Tanah kosong tak diolah - 0,95
23 Hutan tak tergangu 0,001 -
24 Semak tak terganggu 0,01 -
 Sebagian rumput 0,10 -
25 Alang-alang permanen  0,02 -
26 Alang-alang dibakar 1 kali 0,70 -
27 Semak lantara  0,51 -
28 Albizia dengan semak campuran  0,012 -
29 Albizia bersih tanpa semak dan tanpa serasah 1,0 -
30 Pohon tanpa semak 0,32 -
31 Wortel ditanam searah lereng 1,0 -
32 Kentang ditanam menurut kontur  0,35 
33 Pohon-pohon dibawahnya dipacul (diolah) 0,21 -
34 Bawang daun diolah dalam bedengan 0,09 -

 Sumber : Abdulracman dkk (1981) dan Hammer (1981) dalam Tartono,1997 
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e. Indeks Pengelolaan Lahan 

Data pengamatan dilapangan 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 pengelolaan lahan menurut Abdulrachman,  

Sopiah, dan Undang (1981) serta indeks P yang dibuat Sitanala Arsyad, 

(1989). Dapat dilihat pada tabel 1.6 

Tabel 1.6 Indeks P (Pengelolaan Lahan) untuk Berbagai  
Tindakan Konservasi Tanah Khusus 

No Tindakan khusus konservasi tanah Nilai P 
1 Teras bangku  
 a. Konstruksi baik  0,04 
 b. Konstruksi sedang 0,15 
 c. Konstruksi kurang baik 0,35 
 d. Teras tradisional  0,40 
2 Strip tanaman rumput Bahia  0,40 
3. Pengolahan tanah dan penanaman menurut garis 

kontur  
 

 a. Kemiringan 0 – 8% 0,50 
 b. Kemiringan 9 – 20% 0,75 
 c. Kemiringan > 20% 0,75 
4. Tanpa tindakan konservasi 1,00 

            Sumber: Sitanala Arsyad, 1989 

*) Konstruksi teras bangku dinilai dari kerataan dasar teras dan keadaan  

talud teras  

3. Klasifikasi Data 

Klasifikasi adalah tindakan penggolongan/pengelompokan data atas 

kriteria tertentu terhadap data-data yang ada. Berdasarkan hasil analisis data 

besanya erosi pada setiap satuan lahan, kemudian diklasifikkasi sesuai tabel 

1.7 berikut : 
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Tabel 1.7 Klasifikasi Tingkat Erosivitas Tanah 
Kelas Jumlah kehilangan tanah (ton/ha/th) Tingkat erosi 
1 < 15 Sangat Ringan (SR) 
2 15-60 Ringan (R) 
3 60-180 Sedang (S) 
4 180-480 Berat (B) 
5 > 480 Sangat Berat (SB) 

        Sumber : Departemen Kehutanan, 1986 
  

4. Evaluasi Data 

Evaluasi disesuaikan dengan tujuan, yang pertama untuk evaluasi 

persebaran besar erosi dengan cara diskriptif yaitu dengan menjelaskan 

karakteristik-karakteristik persebaran erosi disetiap satuan lahan. Kedua 

dengan cara statistik diskriptif dengan melihat besar erosi tanah dan jenis 

tindakan konservasi tanah pada setiap lahan sehingga dapat dilihat hubungan 

pengaruhnya besar/kecil.  
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Tabel 1.1 Perbandingan penelitian sebelumnya : 

Penulis Lilik Widyawati  
(1999) 

Eguh Budi Santoso 
(2001) 

Sri Wahyuningsih 
2005 

Muhammad Andri 
Susanto (2008) 

Judul  
penelitian 

Bahaya Erosi Tanah 
Permukaaan DAS 
Dero di Atas 
Bendungan Pondok 
Kab. Ngawi Propinsi 
Jawa Timur  

Pengaruh Tindakan 
Metode Konservasi 
Tanah Terhadap 
Besarnya Erosi 
Tanah di Kec. 
Pracimantoro Kab 
Wonogiri 

Kajian Erodibilitas 
Tanah di Kecamatan 
Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri  
 

Besarnya Erosi 
Tanah  
di Kec. Selo Kab.  
Boyolali. 

Tujuan  
penelitian 

Mengetahui besar 
erosi permukaan  
secara kualitatif 
dengan pendekatan 
USLE.   
Megetahui    
persebaran erosi      
permukaan dan 
memetakannya 

Mengetahui agihan 
besar erosi tanah di 
daerah penelitian, 
Mengetahui 
tindakan konservasi 
tanah di  daerah 
penelitian., 
Mengevaluasi 
pengaruh tindakan    
konservasi tanah    
terhadap besarnya    
erosi tanah. 
 

Mengetahui variasi 
tingkat erodibilitas 
tanah, mengetahui 
agihan erodibilitas 
tanah di daerah 
penelitian. 

Mengetahui besar 
erosi didaerah 
penelitian. 
Mengetahui       

Perolehan  
Data 

Sekunder Primer dan 
sekunder 

Primer dan sekunder Primer dan sekunder  

Metode Pengumpulan data di 
lapangan, analisa 
laboratorium dengan 
pendekatan satuan 
lahan di gunakan 
sebagai satuan 
pemetaan 

Survei lapangan  
dan analisa 
laboratorium dan 
statistik 

survai dan analisis 
laboratorium dengan 
pendekatan satuan 
lahan sebagai satuan 
pemetaan.  

Survai dan analisa 
laboratorium. 

Hasil Peta bahaya erosi 
tanah skala 1: 50.000 

Peta sebaran erosi 
tanah skala  
1: 75.000 

Peta agihan dan 
tingkat erodibilitas 
tanah di Kecamatan 
Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri skala  
1: 50.000  

Peta sebaran erosi 
tanah  skala  
1: 80.000 
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1.7 Kerangka Penelitian  

Di Indonesia penyebab utama terjadi erosi tanah adalah akibat dari 

tenaga air. Erosi adalah akibat interaksi kerja antara faktor iklim, topografi, 

vegetasi, dan manusia. Iklim, topografi, dan tanah merupakan faktor yang 

relatif tetap, sedangkan vegetasi dan manusia adalah faktor yang dapat diubah.  

Konservasi tanah merupakan tindakan yang bertujuan mengawetkan 

tanah permukaan sehingga tercapai keseimbangan tanah dan pembentukan 

tanah secara alamai tanpa menyebabkan kehilangan tanah yang subur. Metode 

konservasi ada tiga macam yaitu metode mekanik, vegetatif, dan kimiawi. 

 Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang 

diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran 

permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. 

 Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman sebagai pelindung tanah 

terhadap daya pukul tetesan air hujan, daya yang merusak aliran air 

permukaan, dan mencegah erosi. Sebagian besar dalam penelitian ini yang 

digunakan untuk praktek konservasi tanah adalah metode mekanik dan 

vegetatif  atau gabungan dari dua metode tersebut. Untuk memperkirakan 

besarnya erosi yang terjadi dilapangan menggunakan persamaan rumus umum 

1.4 kehilangan tanah Wisch meier dan Smith (1978 dalam Sitanala Arsyad, 

1989). 
 

Rumus :  

A   =  R . K . L . S . C . P             

Keterangan  

A  =   Jumlah kehilangan tanah maksimum (ton / ha / tahun).  

R  =   Indeks erosivitas hujan. 

K  =  Indeks erodibilitas tanah. 

L   =  Indeks panjang lereng. 

S   =  Indeks kemiringan lerengs. 

C  =   Indeks pengelolaan tanaman. 

P  =   Indeks pengelolaan lahan. 
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Indeks erosivitas hujan merupakan kemampuan hujan untuk 

menimbulkan erosi, dimana butir-butiran air hujan yang jatuh sebagai 

penghancur agregat tanah. Erosivitas hujan sebagai indeks paling besar 

pengaruhnya terutama terhadap erosi permukaan, yakni erosi percik, lembar, 

dan alur.  

Indeks erodibilitas tanah merupakan sifat tanah yang menyatakan 

mudah tidaknya tanah untuk tererosi. Untuk menentukan nilai indeks 

erodibilitas tanh dapat dicari dengan menggunakan nomograf hisnier 

erodibilitas tanah yang penentuannya didasarkan pada faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap erodibilitas tanah tersebut. 

Indeks panjang lereng adalah nisbah antara tanah yang hilang dari 

panjang lereng tertentu dengan panjang lereng 72,6 kaki (22 m) dibawah 

kondisi sama. Panjang lereng erosi diukur dari titik dimana aliran permukaan 

berasal sampai ketitik dimana aliran permukaan masuk kesaluran/sungai. 

 Apabila lereng sudah diteras, maka untuk menentukan panjang lereng 

erosi dukur sampai dengan tanggul teras. 

Indes kemiringan lereng adalah nisbah jumlah kehilangan tanah dari 

kemiringan lereng tertentu dengan kemiringan lereng sebesar 9 % dibawah 

kondisi sama. Dalam prakteknya nilai L dan S dihitung sekaligus berupa 

indeks LS. Apabila lereng telah diteras maka pengukuran kemiringan lereng 

adalah kemiringan rata-rata. 

Indeks pengelolaan tanaman, pada dasarnya tanaman dapat 

meemperkecil tingkat erosi karena adanya intersepsi air hujan, pengurangan 

aliran permukaan, peningkatan agregasi tanah dan peningkatan kehilangan 

tanah karena tanah cepat kering. Indeks pengelolaan lahan, berpengaruh 

terhadap terjadinya erosi, dimana suatu lahan yang dilengkapi sistem 

penterasan tingkat erosi akan lebih kecil dibandingkan dengan lahan yang 

tidak berteras. Selanjutnya gambar 1.2 berikut :             
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Keterangan : 

 : Data  Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

: Hasil 

: Proses                   Sumber Penulis , 2009 

Cek Lapangan 

Peta Bentuklahan 
Tentatif 

Peta Satuan Lahan 
Skala 1: 50.000 

Besar Erosi Tanah 

Peta Sebaran Besar Erosi Tanah 
sakala 1: 80.00 

Kerja Lapangan 

Analisa Laboratorium 

Pemprosesan Data Laboratorium 

Interpretasi Peta Topografi 
Skala 1: 50.000 

     Interpretasi Peta Geologi 
Skala 1:100.000 

Peta Tanah 
Skala 1: 50.000 

Peta Lereng 
Skala1: 50.000 

Peta Penggunaan Lahan 
Skala 1: 50.000 

Sampel Tanah Data Sekunder 
CH bulanan  
Jumlah hari hujan  
CH maksimum  (bulanan) 

Data Primer 
Pengelolaan Tanaman 
Kemiringan lereng erosi 
Panjang ereng erosi 
Pengamatan struktur tanah 
Pengamatan konservasi tanah 
Erodibilitas tanah  

Peta Bentuklahan 
Skala 1: 50.000 
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1.8 Batasan Operasional  

Bentuk Lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-

proses alami yang mempunyai susunan tertentu pula dalam julat karakteristik 

fisikal dan visual  di manapun bentuk lahan itu dijumpai. (Van Zuidam, 1979 

dalam Yeni, 2000 ). 

Erodibilitas Tanah adalah mudah tidaknya tanah terhadap erosi  

(Sitanala Arsyad, 1989).  

Erosi adalah terlepasnya lapisan-lapisan atau partikel–partikel tanah 

dari satu tempat ke tempat lain oleh tenaga geologi  meliputi air dan angin 

(Sitanala Arsyad, 1989).  

Geomorfologi adalah studi yang mempelajari bentuk lahan dan proses 

yang mempengaruhi serta menyelidiki hubungan timbale balik antara bentuk 

lahan dan proses-proses di dalam susunan keruangan  (Van Zuidam, 1979 

dalam Kuswaji Dwi priyono, 2003).  

Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara 

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dengan 

memberlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlakukan agar tidak 

terjadi kerusakan (Sitanala Arsyad, 1989).  

Lahan adalah daerah dipermukaan bumi yang bersifat tertentu meliputi 

biosfer dan atmosfer termasuk lapisan dibawahnya seperti tanah, geologi, 

hidrologi, populasi tanaman dan binatang serta hasil kegiatan manusia masa 

lalu, sekarang dan akan datang (FAO, 1976 dalam Lilik Widyawati, 1999). 

Satuan Lahan adalah suatu wilayah lahan yang mempunyai 

karakteristik dan kualitas  lahan tertentu yang dapat dibatasi dipeta  

(FAO,1976 dalam Lilik Widyawati, 1999).  

Struktur Tanah adalah susunan partikel tanah yang membentuk suatu 

agregat  (Sitanala Arsyad, 1989). 

Tekstur Tanah adalah perbandingan antara fraksi pasir, debu, lempung 

dalam persen (Sitanala Arsyad, 1989). 

 




