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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Erosi adalah proses dua tahap yang terdiri dari penguraian massa 

tanah menjadi partikel-partikel tunggal, serta pengangkutan partikel-

partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi, seperti aliran air dan angin dari 

Morgan (1977 dalam Taryono, 2000). 

Erosi merupakan proses geomorfologi, yaitu terlepas dan 

terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologi. Proses 

geomorfologi tersebut tercakup dalam studi geomorfologi, yaitu ilmu yang 

mempelajari bentuklahan (landform) secara genetik dan proses yang 

mempengaruhi bentuklahan serta menyelidiki hubungan timbal balik 

antara bentuklahan dan proses-prose itu dalam susunan keruangan dari 

Zuidam dan Zuidam Cancelado (1979 dalam Taryono, 2000). 

Erosi secara alamiah dikatakan tidak menimbulkan masalah, hal ini 

disebabkan kecepatan erosinya relatif sama atau lebih rendah dari 

kecepatan pembentukan tanah, erosi demikian disebut dengan erosi normal 

(erosi geologi). Aktivitas manusia dalam beberapa bidang dapat 

mempercepat erosi, sehingga timbul masalah, yang disebut erosi 

dipercepat (accelerated erosion). Akibat dari erosi  tersebut adalah : a.) 

merosotnya produktivitas tanah pada lahan yang tererosi, disertai 

merosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup, b.) sungai, 

waduk, dan aliran irigasi/drainase di daerah hilir menjadi dangkal, 

sehingga masa guna dan daya guna berkurang, c.) secara tidak langsung 

dapat mengakibatkan terjadinya banjir kronis pada setiap musim 

penghujan dan kekeringan di musim kemarau (Arsyad, 1981) serta d.) 

dapat menghilangkan fungsi tanah menurut Suwardjo (1981 dalam 

Taryono, 1997). 

Menurut bentuknya erosi dapat dibedakan menjadi erosi percik, erosi 

lembar, erosi alur, erosi parit dan erosi lembah. Erosi lembar (sheet 



2 

 

 

 

erosion) adalah penghancuran dan pengangkutan lapisan tanah yang 

merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Kekuatan jatuh butir-

butir hujan dan aliran permukaan merupakan penyebab utama erosi 

lembar. Erosi alur adalah erosi yang (rill erosion) yakni bentuk erosi yang 

terjadi karena aliran permukaan terkonsentrasi dan mulai mengalir pada 

tempat-tempat yang relatif peka di permukaan tanah, sehingga pemindahan 

tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut. Erosi parit (gully erosion) 

adalah bentuk erosi yang proses terjadinya sama dengan erosi alur, akan 

tetapi alur yang terbentuk sudah demikian lebar dan dalam, sehingga tidak 

dapat dicegah dengan cara pengolahan tanah biasa. Adapun erosi sungai 

(stream erosion) terjadi sebagai akibat dari bagian atas tebing oleh air yang 

mengalir dari bagian atas tebing dengan suatu terpaan arus air yang kuat 

pada kelokan sungai maupun yang terjadi pada dasar sungai. 

Kecamatan Sukorejo merupakan satu dari 20 kecamatan yang 

masuk wilayah Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pageruyung, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Patean dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Plantungan. Kecamatan Sukorejo terletak di dataran tinggi, 

sehingga topografinya berbukit-bukit. Letak Geografis Kecamatan 

Sukorejo adalah 1
o
 08’ 00’’ LS – 1

o 
20’ 00’’ LS dan 109

o 
52’ 24’’ BT – 

110
o
 09’ 48’’ BT. Kecamatan Sukorejo terletak pada ketinggian tanah 

sekitar 1.160 meter di atas permukaan laut dan terendah 520 meter di atas 

permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Sukorejo mencapai 76,01 Km
2
, 

yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (baik lahan sawah 

maupun lahan bukan sawah) yaitu mencapai 87,04 % dan sisanya 12,96 % 

digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitar), 

dan lain-lain. Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Sukorejo tahun 

2011 sekitar 180mm dengan rata-rata hari hujan adalah 16 hari. 
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Berikut adalah tabel luas wilayah Kecamatan Sukorejo disetiap 

Kelurahan yang dirinci menurut kelurahan yang wilayahnya paling luas ke 

kelurahan yang wilayahnya paling sempit. 

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Sukorejo tahun 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kendal 2011 

Tabel diatas menunjukkan Desa Gentinggunung memiliki wilayah yang 

paling luas, sedangkan Desa Kalibogor memiliki wilayah yang paling 

sempit.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana tingkat erosi tanah di Kecamatan Sukorejo? 

2. Bagaimana persebaran tingkat erosi tanah di Kecamatan Sukorejo? 

Desa  

(1) 

Luas (Km
2
) 

(2) 

Presentase (%) 

(3) 

01. Gentinggunung 11,12 14,62 

02. Bringinsari  7,90 10,40 

03. Purwosari  5,68 7,47 

04. Ngargosari 4,33 5,69 

05. Pesaren 5,67 7,46 

06. Tamanrejo 5,99 7,88 

07. Harjodowo 3,31 4,35 

08. Peron 4,82 6,34 

09. Damarjati 2,44 3,21 

10. Mulyosari 3,14 4,13 

11. Kalipakis 2,25 2,96 

12. Trimulyo 2,69 3,53 

13. Selokaton 2,01 2,64 

14. Ngadiwarno 4,87 6,40 

15. Tampingwinarno 2,90 3,81 

16. Kebumen 2,02 2,66 

17. Sukorejo 2,99 3,93 

18. Kalibogor 1,91 2,53 

Jumlah  76,01 100,00 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat erosi tanah di Kecamatan Sukorejo. 

2. Untuk mengetahui persebaran tingkat erosi tanah di Kecamatan 

Sukorejo. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program 

strata satu (S1) Fakultas Geografi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada instansi 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Pertanian dan lain-lain, 

sebagai rujukan dan pertimbangan dalam melakukan konservasi dan 

rehabilitasi lahan. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1. Telaah Pustaka 

Sitanala Arsyad (1998) dalam bukunya yang berjudul 

“Konservasi Tanah dan Air”, mengatakan bahwa air merupakan 

penyebab utama terjadinya erosi. Banyaknya air yang mengalir di atas 

permukaan tanah tergantung pada hubungan antara kapasitas infiltrasi 

tanah dengan kapasitas penyimpanan air tanah. Tumbuhan yang hidup 

di permukaan tanah dapat menambah cepatnya infiltrasi, memperkecil 

kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh, daya dispersi, serta 

mengurangi daya angkut aliran di atas permukaan tanah. Manusia juga 

sangat berperan dalam menentukan baik atau rusaknya tanah yaitu pada 

perlakuan terhadap tumbuhan-tumbuhan dan tanah. 

Prediksi erosi pada sebidang tanah (lahan) adalah metode untuk 

memperkirakan laju erosi atau bahaya erosi yang akan terjadi pada 

tanah dengan bentuk penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu. 

Prediksi erosi yang umum dipergunakan pada saat ini adalah model 

parametric yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978), 

yang disebut the Universal Soil Loss Equation (USLE). USLE 

memungkinkan perencanaan menduga laju rata-rata erosi suatu tanah 

untuk setiap macam pertanaman dan tindakan pengelolaan (konservasi 
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tanah) yang mungkin atau yang sedang dilaksanakan (Arsyad, 1989). 

Prediksi erosi adalah alat bantu untuk mengambil keputusan dalam 

perencanaan konservasi tanah pada suatu wilayah. 

Pengaruh vegetasi penutup lahan terhadap erosi adalah melalui 

fungsi melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan, 

menurunkan kecepatan aliran permukaan tanah dari tumbukan air 

hujan, merupakan kecepatan aliran permukaan, menahan partikel-

partikel tanah pada tempatnya dan memperhatikan kemantapan 

kapasitas tanah dalam menyerap air. 

Konservasi tanah diartikan sebagai 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. Sifat-sifat dan kimia 

tanah, dan keadaan topografi lapangan menentukan kemampuan untuk 

suatu penggunaan dan perlakuan yang diperlukan. 

Usaha-usaha konservasi tanah 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 pelarangan penggunaan 

tanah, tetapi menyesuaikan macam penggunaannya dengan kemampuan 

tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang 

diperlukan, agar tanah dapat berfungsi secara lestari. Konservasi tanah 

adalah masalah menjaga agar struktur tanah tidak terdispersi, dan 

mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan. 

Sitanala Arsyad (1989) dalam bukunya “Konservasi Tanah dan 

Air” mengatakan bahwa metode konservasi tanah dapat dibagi sebagai 

berikut : 

A. Metode Vegetatif  

Metode Vegetatif adalah pengggunaan tanaman atau 

tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan 
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yang jatuh dan daya rusak aliran permukaan dan erosi, metode 

vegetatif adalah sebagai berikut : 

1. Penanaman dalam strip (strip cropping) 

Metode ini adalah suatu sistem bercocok tanam dengan 

beberapa jenis tanaman yang ditanam dalam strip yang 

berselang-seling dalam sebidang tanah dan disusun memotong 

lereng atau menurut garis kontur. Dalam sistem ini semua 

pengelolaan tanah dan penanaman dilakukan menurut kontur 

dan dikombinasikan dengan pergiliran tanaman dan 

penggunaan sisa-sisa tanaman. Cara ini pada umumnya 

dilakukan pada kemiringan lereng 6 sampai 15%. Terdapat tiga 

tipe penanaman dalam strip, yaitu : 1.) penanaman dalam strip 

menurut kontur, berupa susunan strip-strip yang tepat menurut 

garis kontur dengan urutan pergiliran tanaman yang tepat, (2.) 

penanaman dalam strip lapangan, berupa strip-strip tanaman 

yang lebarnya seragam dan disusun melintang arah lereng, (3.) 

penanaman dalam strip berpenyangga berupa strip-strip rumput 

atau leguminosa yang dibuat diantara strip-strip tanaman 

pokok menurut kontur. 

2. Pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan tumbuhan  

Pemanfaatan sisa-sisa tanaman dalam konservasi tanah 

berupa mulsa, yaitu daun atau batang tumbuhan disebarkan di 

atas tanah dan dengan pupuk hujan yang dibenamkan di dalam 

tanah dengan terlebih dahulu diproses menjadi kompos. Cara 

ini mengurangi erosi karena meredam energi hujan yang jatuh 

sehingga tidak merusak struktur tanah, mengurangi kecepatan 

dan jumlah aliran permukaan, selain itu cara ini akan 

meningkatkan kegiatan biologi tanah dan dalam proses 

perombakannya akan terbentuk senyawa-senyawa organik 

yang penting dalam pembentukan tanah. 
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3. Pergiliran Tanaman  

Pergiliran tanaman adalah sistem bercocok tanam secara 

bergilir dalam urutan waktu tertentu pada suatu bidang lahan. 

Pada lahan yang miring pergiliran yang efektif berfungsi untuk 

mencegah erosi. Pergiliran tanaman memberikan keuntungan 

memberantas hama dan gulma juga mempertahankan sifat fisik 

dan kesuburan selain mampu mencegah erosi. 

4. Tanaman Penutup Tanah 

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang ditanam 

untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan 

atau memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Tanaman 

penutup tanah dapat ditanam tersendiri atau bersama-sama 

dengan tanaman pokok. 

5. Sistem Pertanian Hutan  

Sistem pertanian hutan adalah suatu sistem usaha tani 

atau penggunaan tanah yang mengintregasikan tanaman 

pohon-pohonan dengan tanaman rendah. 

B. Metode Mekanik 

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 mekanik adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengolaan Tanah  

Pengolaan tanah adalah setiap manipulasi mekanik 

terhadap tanah yang diperlukan untuk menciptakan 

keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. 

2. Pengolaan Tanah Menurut Kontur  

Pengolaan tanah menurut kontur dilakukan dengan 

pembajakan membentuk jalur-jalur yang menurut kontur 

atau memotong lereng, sehingga membentuk jalur-jalur 



8 

 

 

 

tumpukan tanah dan alur yang menurut kontur atau 

melintang lereng. Pengolaan tanah menurut kontur akan 

lebih efektif jika diikuti dengan penanaman menurut gari 

kontur. 

Yogi Sunarso (2006) mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisi Tingkat Erosi Tanah di Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen”, 

bertujuan untuk mengetahui tingkat erosi tanah di daerah penelitian 

serta menganalisis pengaruh konservasi tanah yang telah ada dan 

menentukan konservasi yang sesuai di daerah penelitian berdasarkan 

morfologi daerahnya. 

Metode penelitian yang dipakai adalah survei lapangandan 

analisa laboratorium. Penentuan tingkat erosi tanah dengan 

menggunakan metode USLE. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data karakteristik lahan meliputi curah hujan bulanan dan harian, 

tekstur tanah, bahan organik, struktur tanah, permeabilitas tanah, data 

panjang dan kemiringan lereng, data jenis tanaman, data bentuk 

konservasi. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan 

stratified sampling dengan strata satuan lahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat erosi tanah 

yang ada di daerah penelitian mempunyai kelas erosi sangat ringan 

hingga sedang berat dengan tingkat erosi 0,1 – 767,7 ton/ha/th, (2) 

Satuan lahan yang termasuk dalam tingkat erosi sangat ringan adalah 

F1IAIS = 11,9 ton/ha/th, S1IVMRH = 1,7 ton/ha/th, S2IIMRH = 0,1 

ton/ha/th, S3IVMRH = 2,2 ton/ha/th, S4IVMRH = 1 ton/ha/th, 

S5IIIMRH = 1 ton/ha/th dan S1IVRgH = 1,3 ton/ha/th. Satuan lahan 

yang mempunyai tingkat erosi sangat ringan mempunyai luas 1.507 ha 

(23,6%). Satuan lahan yang termasuk dalam tingkat erosi ringan 

mempunyai luas 1.493 ha (23,3%). Satuan lahan yang termasuk dalam 

tingkat erosi sedang adalah S5IIIMRT = 89,4 ton/ha/th dan S2IIMRT = 

106,2 ton/ha/th. Satuan lahan yang mempunyai tingkat erosi sedang 

mempunyai luas 1.325 ha (20,7%). Satuan lahan yang termasuk dalam 



9 

 

 

 

tingkat erosi berat mempunyai luas 1.258 ha (19,7%). Tingkat erosi 

yang termasuk dalam kelas sangat berat terdapat di satuan lahan 

S1IVMRT dengan besar 767,7 ton/ha/th. Satuan lahan yang mempunyai 

tingkat erosi sangat berat mempunyai luas 813 ha (12,7%). 

Bambang Karnasaputra (2009) mengadakan penelitian dengan 

judul “Tingkat Erosi Tanah di Kecamatan  Simo Kabupaten Boyolali”, 

bertujuan untuk mengetahui tingkat erosi tanah serta penyebaran erosi 

tanah yang ada di daerah penelitian. 

Metode penelitian yang dipakai adalah survei lapangan dan 

analisa laboratorium. Pengambilan sampel di lapangan dilakukan 

dengan cara stratified proporsive sampling dengan satuan lahan sebagai 

stratanya. Besarnya erosi tanah permukaan didasarkan pada jumlah 

kehilangan tanah maksimal menggunakan persamaan umum kehilangan 

tanah (Universal Soil Loss Equation, USLE) oleh Wischmeier dan 

Smith (1978) pada setiap satuan lahan. Data yang diperlukan adalah 

data erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang lereng, kemiringan 

lereng, penutup lahan dan usaha konservasi tanah.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkat erosi di 

daerah penelitian sangat ringan hingga sangat berat. Satuan lahan yang 

mempunyai tingkat erosi sangat ringan  terdapat disatuan lahan FHAS, 

FHAP, FHGMS, dan FHGMP. Satuan lahan yang mempunyai tingkat 

erosi ringan terdapat di FHAT, S1IIIP, S2IIIP, S3IIAS, S3IIAP. Satuan 

lahan yang mempunyai tingkat erosi sangat berat terdapat S1IIIAT dan 

S2IIIAT. Faktor yang paling dominan menyebabkan erosi tanah adalah 

kemiringan, panjang lereng, erodibilitas tanah, dan pengelolaan lahan, 

tingkat erosi yang ada di daerah penelitian. 

2. Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian sebelumnya milik Yogi Sunarso (2006) 

tentang “Analisis Tingkat Erosi Tanah di Kecamatan Jenar Kabupaten 

Sragen” bertujuan untuk mengetahui tingkat erosi tanah yang ada 
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didaerah penelitian serta menganalisis pengaruh konservasi tanah yang 

telah ada dan menentukan konservasi yang sesuai di daerah penelitian 

berdasarkan morfologi daerahnya. Metode yang digunakan adalah survei 

dimana satuan lahan adalah satuan pemetaannya. Data-data yang 

diperlukan adalah Erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang 

dan kemiringan lereng (LS), praktek pengelolaan lahan (LP), dan 

praktek pengelolaan tanaman (C), dan bentuk konservasi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat erosi tanah yang ada 

di daerah penelitian mempunyai kelas erosi sangat ringan hingga sangat 

berat dengan tingkat erosi 0,1 – 767,7 ton/ha/th. Satuan lahan yang 

termasuk dalam tingkat erosi sangat ringan adalah F1IA1S, S1IVMRH, 

S2IIMRH, S3IVMRH, S4IVMRH, S5IIIMRH, dan S1IVRgH. Satuan 

lahan yang termasuk dalam tingkat erosi ringan adalah F1IAIP, 

S1IVMRP, S1IVRgT, S2IIMRP, S41VMRP, dan S5IIIMRP. Satuan 

lahan yang termasuk dalam tingkat erosi sedang adalah S5IIIMRT dan 

S2IIMRT. Satuan lahan yang termasuk dalam tingkat erosi berat adalah 

S3IVMRT dan S4IVMR. Tingkat erosi yang termasuk dalam kelas 

sangat berat terdapat di satuan lahan SIIVMRT. 

Bambang Karnasaputra dalam penelitiannya tentang “Tingkat 

Erosi Tanah di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali” bertujuan untuk 

mengetahui tingkat erosi tanah di daerah penelitian serta mengetahui 

persebaran tanah di daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah 

survei dan analisa laboratorium. Data-data yang diperlukan adalah 

Erosivitas, Erodibilitas, Kemiringan dan Panjang Lereng, Penutuplahan, 

Konservasi, Kedalaman Tanah. 

Hasil dari penelitian menunjukkan Daerah penelitian 

mempunyai kelas erosi sangat ringan hingga sangat berat dengan tingkat 

erosi 0,95 – 674,38 ton/ha/th. Erosi sangat ringan terdapat disatuan lahan 

FHAS, FHAP, FHGMS, dan FHGMP. Tingkat erosi ringan terdapat di 

FHAT, S1IIIP, S2IIIP, S3IIAS, S3IIAP. Tingkat erosi sangat berat 

terdapat S1IIIAT dan S2IIIAT. 
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Dari uraian di atas peneliti mengacu pada penelitian Yogi 

Sunarso, (2006) dan Bambang Karnasaputra, (2009) dalam hal data 

ataupun metode penelitian adapun secara persamaan dan perbedaan pada 

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel perbandingan 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.2. sebagai berikut : 
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Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya  

 
Peneliti Yogi Sunarso Bambang Karnasaputra Irma Yuliyanti 

Tahun 2006 2009 2014 

Judul Analisis Tingkat Erosi Tanah di Kecamatan 

Jenar Kab. Sragen 

Analisis Tingkat Erosi Tanah di 

Kecamatan Jenar Kab. Sragen 

Evaluasi Tingkat Erosi Tanah di 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal 

Tujuan - Mengetahui tingkat erosi tanah di daerah 

penelitian 

- Menganilisis pengaruh konservasi tanah 

yang telah ada dan menentukan 

konservasi yang sesuai di daerah 

penelitian berdasarkan morfologi 

daerahnya. 

- Mengetahui tingkat erosi tanah di 

daerah penelitian 

- Mengetahui persebaran tanah di 

daerah penelitian 

- Untuk mengetahui tingkat erosi tanah 

di Kecamatan Sukorejo. 

- Untuk mengetahui persebaran tingkat 

erosi tanah di Kecamatan Sukorejo. 

 

Data Erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), 

panjang dan kemiringan lereng (LS), praktek 

pengelolaan lahan (LP), dan praktek 

pengelolaan tanaman (C), dan bentuk 

konservasi. 

Erosivitas, Erodibilitas, Kemiringan dan 

Panjang Lereng, Penutuplahan, 

Konservasi, Kedalaman Tanah 

Erosivitas, Erodibilitas, Kemiringan dan 

Panjang Lereng, Praktek Pengelolaan 

Tanaman, dan Praktek Pengelolaan Lahan. 

Metode  Survei Survei dan Analisa Laboratorium Survei dan Analisa Laboratorium 

Hasil Penelitian  - Tingkat erosi tanah yang ada di daerah 

penelitian mempunyai kelas erosi sangat 

ringan hingga sangat berat dengan 

tingkat erosi 0,1 – 767,7 ton/ha/th. 

- Satuan lahan yang termasuk dalam 

tingkat erosi sangat ringan adalah 

F1IA1S, S1IVMRH, S2IIMRH, 

S3IVMRH, S4IVMRH, S5IIIMRH, dan 

S1IVRgH. Satuan lahan yang termasuk 

dalam tingkat erosi ringan adalah 

F1IAIP, S1IVMRP, S1IVRgT, S2IIMRP, 

- Daerah penelitian mempunyai kelas 

erosi sangat ringan hingga sangat 

berat dengan tingkat erosi 0,95 – 

674,38 ton/ha/th.  

- Erosi sangat ringan terdapat di satuan 

lahan FHAS, FHAP, FHGMS, dan 

FHGMP. Tingkat erosi ringan 

terdapat di FHAT, S1IIIP, S2IIIP, 

S3IIAS, S3IIAP. Tingkat erosi sangat 

berat terdapat S1IIIAT dan S2IIIAT. 

- Daerah peneletian mempunyai kelas 

erosi sangat ringan hingga sangat 

berat dengan tingkat erosi 1,39 – 

535,02 ton/ha/th.  

- Tingkat erosi sangat ringan terdapat di 

satuan lahan  V1S1pkbMeCLit2 dan 

sangat berat terdapat pada satuan 

lahan V1V2swhAndCReC7. 
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1.6. Kerangka Pemikiran  

Penelitian tentang “Evaluasi Tingkat Erosi Tanah di Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Kendal” akan diawali dengan interpretasi peta 

topografi skala 100.000 dan peta geologi skala 1:100.000 untuk memperoleh 

peta satuan bentuklahan tentatif. Pengambilan data dari peta topografi yaitu 

morfologi dan proses geomorfologi, sedangkan dari peta geologi data yang 

dapat diambil adalah struktur geologi dan jenis geologi yang menyusun 

daerah penelitian. Dari hasil peta bentuklahan tentative kemudian dilakukan 

cek lapangan untuk mengetahui kebenaran dari hasil interpretasi dengan 

cara memasukkan unsur-unsur yang tidak dapat disadap secara langsung 

melalui peta. Dari hasil cek lapangan, diharapkan diperoleh peta 

bentuklahan akhir. Peta bentuklahan dapat ditumpangsusun dengan peta 

lereng, peta tanah dan peta penggunaan lahan yang diperoleh dari peta 

satuan lahan. 

Peta satuan lahan akan digunakan sebagai satuan evaluasi atau 

satuan pemetaan dan sekaligus dijadikan dasar dalam pengambilan sampel. 

Pengambilan sampel akan dilakukan pada tiap satuan lahan untuk diuji 

dilaboratorium dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

stratified sampling. Maksudnya pengambilan sampel dengan menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan. Data yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengelolaan 

tanaman, pengelolaan tanah (praktek konservasi tanah), panjang dan 

kemiringan lereng, struktur tanah, sedangkan data sekunder berupa curah 

hujan, jumlah hari hujan, curah hujan maksimum, dan jenis tanah. 
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Keterangan : 

 = Data  

= Proses  

= Hasil   

 

                                                            Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian  

Peta Lereng 

skala 1:100.000 

Peta Tanah 

skala 1:100.000 

Peta Penggunaan Lahan  

skala 1:50.000  

Data Primer : 

- Pengelolaan Tanaman 

- Pengelolaan Tanah  

- Panjang dan Kemiringan 

Lereng 

- Struktur Tanah 

 

Sampel Tanah 
Data Sekunder : 

Curah Hujan 

 

 

 

Peta Bentuk Lahan 

skala 1:100.000 

Peta Satuan Lahan 

Pengambilan Sampel 

Pengambilan Sampel : 

- Permeabilitas 

- Bahan Organik 

- Tekstur Tanah 

 

Pemrosesan dan Klasifikasi Data 

Tingkat Erosi Tanah 

Interpretasi Peta Topografi 

skala 1:100.000 

 

Interpretasi Peta Geologi 

skala 1:100.000 
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1.7. Data dan Metode penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 

penelitian langsung dilapangan dan hasil analisa laboratorium, sedangkan 

data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya seperti dari literatur, 

analisa peta dan dari instansi-instansi terkait. Dalam penelitian kali ini, 

peneliti menggunakan metode survei dan analisa laboratorium. Metode 

pengambilan sampel dengan menggunakan stratified sampling dengan strata 

satuan lahan. 

1.7.1.     Tahap Penelitian  

Rangkaian penelitian ini secara sistematis dibagi menjadi 

tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

penyelesaian. Uraian tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1.7.1.1.   Tahap Persiapan  

 Tahap ini merupakan awal dari rangkaian proses 

penelitian yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, 

membaca dan mempelajari berbagai refrensi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Pengumpulan dan interpretasi peta, meliputi : 

1. Peta Topografi skala 1:100.000, untuk 

mengetahui letak, luas, dan batas morfologi 

serta proses geomorfologi daerah penelitian. 

2. Peta Geologi skala 1:100.000, untuk mengetahui 

jenis dan perbesaran batuan di daerah penelitian. 

3. Peta Tanah skala 1:100.000, untuk mengetahui 

jenis dan persebaran tanah di daerah penelitian. 

4. Peta Penggunaan Lahan skala 1:100.000, untuk 

mengetahui bentuk penggunaan lahan daerah 

penelitian. 
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c. Orientasi Lapangan  

Untuk mendapatkan gambaran pendahuluan 

tentang fenomena di lapangan dengan masalah dan 

proses geomorfologinya. 

1.7.1.2.   Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini meliputi tahap kerja lapangan dan tahap 

kerja laboratorium. Uraian tahap tersebut sebagai berikut 

: 

1. Tahap Lapangan  

a. Pengumpulan data primer, meliputi : 

1. Pengambilan sampel tanah untuk dianalisa di 

laboratorium sehingga diperoleh data tekstur 

tanah, permeabilitas tanah dan bahan 

organik. 

2. Pengukuran panjang dan kemiringan lereng 

erosi. 

3. Pengamatan pengelolaan tanaman. 

4. Pengamatan pengelolaan lahan/praktek 

konsentrasi tanah.  

b. Pengumpulan data sekunder, meliputi : 

1. Data curah hujan untuk menghitung indeks 

erosivitas hujan. 

2. Data lereng untuk mengetahui indeks 

kemiringan lereng. 

3. Data penggunaan lahan untuk mengetahui 

indeks pengelolaan lahan daerah penelitian. 

2. Tahap Kerja Laboratorium 

Indeks erodibilitas tanah diperoleh dari 

struktur tanah ditambah hasil analisa sampel tanah di 

laboratorium yang meliputi : 
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a. Analisa tekstur untuk menentukan % debu dan 

pasir halus, serta % pasir kasar. 

b. Analisa kandungan bahan organik untuk 

menentukan % kandungan bahan organik. 

c. Analisa permeabilitas tanah. 

1.7.1.3.   Tahap Penyelesaian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian 

proses penelitian. Kegiatan ini meliputi penulisan hasil 

penelitian dan pembuatan peta akhir. 

1.7.2.    Teknik Penelitian  

Teknik penelitian adalah tindakan operasional penelitian 

yang dilaksanakan hingga tercapainya tujuan penelitian. Teknik 

penelitian meliputi tahapan pengumpulan data, pemrosesan data, 

analisis data klasifikasi dan evaluasi hasil analisis data. 

1.7.2.1   Pengumpulan data  

Faktor erosi sesuai formula USLE yaitu data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran dari 

penilaian terhadap parameter-parameter erosi meliputi :  

a. Erosivitas hujan (R) data yang dikumpulkan adalah 

curah hujan bulanan, jumlah hari hujan, curah hujan 

maksimal selama ± 10 tahun terakhir. 

b. Erodibilitas tanah (K), data yang dikumpulkan 

meliputi tekstur, struktur, permeabilitas dan 

kandungan bahan organik. Data tersebut diperoleh 

dari pengambilan sampel tanah di lapangan dan uji 

di laboratorium serta pengamatan struktur tanah 

lapangan. 

c. Panjang dan kemiringan lereng (LS), data diperoleh 

dari hasil pengukuran panjang dan kemiringan 

lereng erosi di lapangan. 
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d. Pengelolaan tanaman (C), data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan dan penilaian terhadap 

pengelolaan tanaman di lapangan serta interview 

dengan masyarakat setempat. 

e. Pengelolaan lahan (P), merupakan data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan penilaian terhadap 

bentuk pengelolaan lahan yang diterapkan di daerah 

penelitian.  

1.7.2.2   Pemrosesan Data  

Data diolah dan diproses kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik, diagram maupun peta. Data yang 

diproses dengan rumus USLE, 

yaitu A = R x K x LS x C x P, meliputi : 

a. Erosivitas Hujan (R) 

Untuk menghitung nilai erosivitas hujan 

digunakan rumus Bols (1978). Data curah hujan yang 

diperlukan adalah banyaknya curah hujan bulanan, 

hari hujan dan curah hujan maksimum rata-rata 

bulanan dengan rumus :  

EI30 = 6,119 (Rb)
1,21

 (D)
-0,47

 (Mmax)
0,53 

Keterangan :  

EI30 :  faktor erosivitas hujan bulanan rata-rata 

(J/m
2
/mm/jam) 

Rb  :  curah hujan rata-rata bulanan (mm) 

N :  jumlah hari hujan rata-rata bulanan  

Rmax : curah hujan maksimum selama 24 jam atau 

hujan harian            maksimum rata-rata per 

bulan (cm) 

b. Erodibiltas Tanah (K) 

Penentuan nilai erodibilitas tanah menggunakan 

nomograf Wischmeier dan Smith (1978). Sampel 
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tanah dari lapangan dianalisa di laboratorium untuk 

mengetahui erodibilitas tanah adalah : 

1. Prosentase debu dan pasir sangat halus (0,002 – 

0,1 mm) 

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

3. Prosentase bahan organic 

4. Tipe dan kelas struktur tanah 

5. Tingkat permeabilitas tanah 

Data-data yang telah terkumpul dimasukkan 

dalam nomograf erodibiltas tanah (K) Wischmeier 

dan Smith (Gambar1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Nomograf Erodibiltas tanah Wischmeier dan 

Smith (1978) 

Tabel 1.3. Klasifikasi Kode Struktur Tanah 

Kode  Klasifikasi 

1 Granuler sangat halus (1 mm) 

2 Granuler halus (1-2 mm) 

3 Granule sedang-kasar (1-2 mm) - (5-10 mm) 

4 Bentuk block, Plat/massif 
Sumber : Wischmeier dan Smith (1978 dalam Sitanala Arsyad, 

1989) 

 

Adapun klasifikasi tingkat permeabilitas dapat dilihat 

pada tabel 1.4. 
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Tabel 1.4. Klasifikasi Tingkat Permeabilitas Tanah 

Kode  Klasifikasi 

6 Sangat lambat (0,5 cm/jam) 

5 Lambat (0,5 - 2 cm/jam) 

4 Lambat - sedang (2-6,3 cm/jam) 

3 Sedang (6,3 -12,7 cm/jam) 

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

1 Cepat (> 25,4 cm/jam) 
Sumber : Wischmeier dan Smith (1978 dalam Sinatala 

Arsyad,1989) 

c. Panjang dan Kemiringan Lereng Erosi (LS) 

Panjang lereng erosi diukur dari titik pangkal 

aliran permukaan (overland flow) sampai titik dimana 

air masuk ke dalam saluran atau sungai atau 

kemiringan lereng yang berkurang sedemikian rupa 

sehingga kecepatan aliran air berubah (Sinatala 

Arsyad, 1989). Jika lereng erosi sudah diteras, maka 

pengukuran panjang lereng erosi dilakukan pada setiap 

teras. Pada lereng yang bentuk lerengnya tidak 

seragam, pengukuran kemiringan lereng erosi 

dibedakan untuk setiap bentuk lerengnya, yaitu 

cembung, cekung dan lurus. Pada penelitian ini 

panjang dan kemiringan lereng erosi dihitung 

sekaligus dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Wischmeier dan Smith (1978), 

yaitu : 

LS = (L)
0,5

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

Dimana :  

LS  : panjang dan kemiringan lereng erosi 

L : panjang lereng (m) 

S : kemiringan lereng (%) 
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d. Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

Untuk menentukan nilai faktor C digunakan 

tabel 1.4 (untuk pengolahan tanaman) menurut 

Abdulrachman dan Hammer (1981 dalam Asdak, 

1995). Adanya varian tanaman yang ada di lapangan 

pada setiap satuan lahan, maka untuk mencari nilai C 

digunakan rerata timbang berdasarkan pada masa 

tanam. 

N1C1 + N2C2 + ……………….. + NnCn 

C =  

12 

 

Sumber : Abdulrachman dkk (1981 dalam Taryono,    

1997) 

Keterangan : 

C : faktor tanaman tahunan rerata timbang  

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

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

e. Faktor Pengelolaan Lahan 

Faktor pengelolaan tanah (P) digunakan untuk 

mengatur pengaruh tindakan konservasi tanah dalam 

rangka praktek pengendalian erosi. Sebagaimana 

penentuan nilai faktor C, nilai faktor P juga kondisi 

diperoleh dengan cara pencocokan langsung antara 

kondisi konservasi di lapangan dengan tabel baku P, 

tanpa harus memakai perhitungan tertentu. Tabel 1.5 

berikut, menunjukkan nilai P dari berbagai bentuk 

praktek/tindakan konservasi tanah. Untuk mengetahui 

faktor pengelolaan tanah (P) digunakan tabel yang 

disusun oleh Abdulrachman dkk (1984 dalam 

Asdak,1995). 
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1.7.2.3.  Klasifikasi Data  

Klasifikasi yang digunakan untuk menentukan 

tingkat erosi adalah menurut Departemen Kehutanan 

(1998) yang dapat dilihat pada tabel 1.5., yaitu : 

Klas  Tingkat Erosi (ton/ha/th) Klasifikasi 

I 0 - 15 Sangat ringan 

II 15 - 60 Ringan 

III 60 - 180 Sedang 

IV 180 - 480 Berat 

V >480 Sangat berat 
  Sumber : Departemen Kehutanan (1998 dalam Bambang    

Karnasaputra, 2009) 
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Tabel 1.6. Nilai Faktor Pengelolaan Tanaman (C) 

No. Jenis Tanaman Abdulrachman Hammer 

1 Rumput Brachiaria decumbers tahun I 0,287 0,3 

2 Rumput Brachiaria decumbers tahun II 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 - 0,9 

19 Kebun campuran (rapat) - 0,1 

20 Kebun campuran ubi kayu+kedelai - 0,2 

21 Kebun campuran gude+kacang tanah 0,495 0,5 

22 Ladang Berpindah - 0,4 

23 Tanah kosong diolah 1,0 1,0 

24 Tanah kosong tak diolah - 0,95 

25 Hutan tak terganggu 0,001 - 

26 Semak tak terganggu 0,01 - 

27 Sebagian berumput 0,10 - 

28 Alang-alang permanen 0,02 - 

29 Alang-alang dibakar 1 kali 0,70 - 

30 Semak lantara 0,51 - 

31 Albizia dengan semak campuran 0,012 - 

32 Albizia bersih tanpa semak 1,0 - 

33 Pohon tanpa semak 0,32 - 

34 Kentang ditanam searah lereng 1,0 - 

35 Kentang ditanam menurut kontur 0,35 - 

36 Pohon-phon dibawahnya dipacul 

(diolah) 

0,21 - 

37 Blado daun diolah dalam bedengan  0,09 - 
Sumber : Abdulrachman dkk (1981) dan Hammer (1981 dalam Taryono, 1997) 
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Tabel 1.7. Nilai Faktor Pengelolaan Lahan (P) 

No. Teknik Konservasi Tanah Nilai P 

1 Teras bangku    

  a.) Baik 0,20 

  b.) Jelek 0,350 

2 Teras bangku : jagung - ubi kayu/kedelai 0,056 

3 Teras bangku : sorghum - shorgum 0,024 

4 Teras tradisional 0,40 

5 Teras gulud : padi - jagung 0,013 

6 Teras gulud : ketela pohon 0,63 

7 Teras gulud : jagung - kedelai + mulsa sisa tanaman 0,006 

8 Teras gulud : kacang kedelai 0,105 

9 Tanaman dalam kontur :   

  a.) Kemiringan 0 - 8% 0,50 

  b.) Kemiringan 9 - 20% 0,75 

  c.) Kemiringan > 20% 0,90 

10 Tanaman dalam jalur - jalur : jagung - kacang tanah + mulsa 0,05 

11  Mulsa limbah jerami :   

  a.) 6 ton/th/ha 0,30 

  b.) 3 ton/th/ha 0,50 

  c.) 1 ton/th/ha 0,80 

12 Tanaman perkebunan :   

  a.) Penutup rapat  0,10 

  b.) Penutup sedang  0,50 

13 Padang rumput :   

  a.) Baik 0,04 

  b.) Jelek 0,40 
Sumber : Abdulrachman dkk (1984 dalam Asdak, 1995) 

1.7.2.4.  Evaluasi Data  

Evaluasi data dilakukan terhadap besarnya tingkat 

erosi tanah di daerah penelitian dengan menggunakan 

analisa diskriptif. 
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1.8. Batasan – Batasan Operasional   

1. Erosivitas hujan adalah jatuhan butir-butir hujan/air larian sebagai 

tenaga pendorong (driving force) yang menyebabkan terkelupas dan 

terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah (Chay 

Asdak, 1995). 

2. Erodibilitas tanah adalah resistensi partikel tanah terhadap 

pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh 

adanya energi keinetik air hujan (Chay Asdak, 1995). 

3. Erosi adalah proses dua tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah 

menjadi partikel-partikel tunggal, serta pengangkutan pertikel-partikel 

tersebut oleh tenaga-tenaga  erosi, seperti aliran air dan angin (Morgan, 

1997). 

4. Erosi Lembar (sheet erosi) adalah pengangkutan lapisan tanah yang 

merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah yang disebabkan 

oleh kekuatan butir-butir hujan dan aliran air di permukaan tanah. 

5. Erosi Alur (rill erosion) terjadi karena air terkonsentrasi dan mengalir 

pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah sehingga pemindahan 

tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut. 

6. Erosi Parit (gully erosion) proses terjadinya sama dengan proses alur, 

tetapi saluran-saluran yang terbentuk sudah demikian dalamnya 

sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengelolaan tanah biasa.  

 

 

 

 

 

 


