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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak 

bumi yang terdiri dari bahan mineral, bahan organik, oksigen dan air yang 

mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan kemampuan menunjang kehidupan manusia 

dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, tanah merupakan salah satu sumber daya 

alam, sebagai wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi biomassa yang 

mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selain itu, tanah juga 

berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian 

lingkungan hidup sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya (Saragih 

dkk, 2013). 

Kondisi tanah pada tiap-tiap lokasi memiliki tingkat produktifitas yang 

berbeda-beda. Beberapa parameter yang dapat diidentifikasi untuk mencegah 

merosotnya kualitas sumberdaya lahan diantaranya adalah keterlindungan dari 

terpaan air hujan secara langsung, berkurangnya kandungan bahan organik, aliran 

permukaan lebih besar daripada yang meresap ke dalam tanah serta berkurangnya 

keanekaragaman hayati akibat eksploitasi lahan yang berlebihan. Kondisi ini apabila 

berlangsung secara terus menerus dikhawatirkan akan terjadi lahan kritis yang 

mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan produktifitas tanah (Arsyad, 1989). 

Untuk mempertahankan tingkat produktifitas tanah diperlukan pengelolaan yang 

bersifat preventif bertujuan untuk mencegah dari faktor berbagai perusak baik polutan 

maupun aktifitas fisik, sedangkan kuratif diperlukan untuk upaya pemulihan 

(recovery). Untuk menentukan langkah pengelolaan, mengetahui tingkat perubahan 

kualitas tanah sangat diperlukan. 

Tanah merupakan salah satu komponen lahan dan ruang daratan yang memiliki 

banyak fungsi dalam kehidupan. Sedangkan daya dukung tanah sangat menentukan 
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pada tingkat kehidupan ekosistem disekitarnya sehingga dalam pemanfaatannya, 

tanah harus tetap terkendali dan tidak melebihi ambang batas kerusakan (Makhrawie, 

2012). Daya dukung lahan dinilai menurut ambang batas kesanggupan lahan sebagai 

suatu ekosistem menahan keruntuhan akibat penggunaan. Daya dukung lahan 

ditentukan oleh banyak faktor baik biofisik maupun sosial ekonomi budaya yang 

saling mempengaruhi. Daya dukung tergantung pada persentasi lahan yang dapat 

digunakan untuk peruntukan tertentu yang berkelanjutan dan lestari, persentasi lahan 

ditentukan oleh kesesuaian lahan untuk peruntukan tertentu.  

Erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah 

atas baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin (Suripin, 2004). Proses 

tersebut melalui tiga tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan 

pengendapan. Erosi dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia. 

Penyebab alami erosi antara lain adalah karakteristik hujan, kemiringan lereng, 

tanaman penutup dan kemampuan tanah untuk menyerap dan melepas air ke dalam 

lapisan tanah. Aktivitas manusia yang menyebabkan erosi diantaranya penggundulan 

hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan dan perladangan yang tidak 

memperhatikan kaidah konservasi. Pada daerah beriklim tropika basah, air 

merupakan penyebab utama erosi tanah, Sedangkan angin tidak mempunyai pengaruh 

yang berarti. Proses erosi oleh air merupakan kombinasi dua sub proses yaitu, 

penghancuran struktur tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbuk butir-

butir hujan yang menimpa tanah dan perendaman oleh air yang tergenang (proses 

dispersi) dan pemindahan (pengangkutan) butir-butir tanah oleh percikan hujan dan 

penghancuran struktur tanah diikuti pengangkutan butir-butir tanah tersebut oleh air 

yang mengalir di permukaan tanah (Arsyad, 1989). Pada prinsipnya erosi tanah tidak 

dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat dilakukan oleh manusia adalah 

memperkecil dampak erosi dengan tindakan konservasi. 

Lahan kritis adalah kondisi lahan yang terjadi karena tidak sesuainya 

kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan 

lahan secara fisik, kimia maupun biologis. Lahan kritis bisa membahayakan fungsi 
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hidrologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi serta 

daerah lingkungan pengaruhnya. 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 (Arsyad, S., 1989). Proses untuk merehabilitasi lahan 

didahului dengan evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi lahan bertujuan untuk 

mengetahui potensi atau nilai sesuatu areal untuk penggunaan tertentu. Evaluasi tidak 

terbatas pada batas penilaian karakteristik lingkungan tetapi juga menyangkut 

analisis-analisis ekonomi, konsekuensi sosial dan dampak lingkungan. 

Penggunaan lahan secara terus menerus dikhawatirkan akan terjadi lahan kritis 

yang mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan produktifitas tanah (Arsyad, 

1989). Penggunaan lahan di Kecamatan Mayong beragam mulai dari permukiman, 

hutan dan pertanian. Persiapan penanaman pada lahan kering dilakukan saat musim 

kemarau dengan cara membersihkan lahan sehingga lahan menjadi gundul, hal ini 

terjadi pada persiapan penanaman Ubi Kayu dengan luas tanam semakin meningkat 

(1.307 ha pada tahun 2013 dan 1.472 ha pada tahun 2017 berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayong Dalam Angka Tahun 2014 dan 

2018). Kondisi lahan tanpa penutup vegetasi dengan curah hujan sebesar 1.907 mm  

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayong Dalam Angka Tahun 

2018), berakibat pada terjadinya erosi tanah.  

Permasalahan yang sering dihadapi di daerah yang berbukit-bukit, adalah 

permasalahan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah, seperti dengan adanya 

proses erosi, faktor manusia dan vegetasi yang kurang mendukung konservasi tanah. 

Secara Administrasi daerah penelitian terletak di Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara. Kondisi topografi di Kecamatan Mayong terdiri dari lereng punggung 

berbukit dan dataran, sehingga kondisi tersebut dapat memicu terjadinya erosi tanah. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “ EVALUASI EROSI TANAH DI LAHAN KERING DI 

KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Berapakah besar erosi tanah di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ? 

2. Bagaimana penyebaran erosi tanah di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi besarnya erosi tanah di Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara. 

2. Menganalisis persebaran erosi tanah di Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana (S-

1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Memberikan informasi data tentang konservasi tanah di daerah penelitian 

dan untuk pertimbangan pemerintah dalam perencanaan rehabilitasi dan 

konservasi tanah selanjutnya. 

3. Sebagai referensi bagi pengembang peneliti selanjutnya dan ilmu 

pengetahuan  

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat dipermukaan kulit bumi, 

yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan 

bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, 
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yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat 

tertentu, yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan 

induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan 

(Yuliprianto, 2010: 11). Struktur tanah merupakan suatu sifat fisik yang penting 

karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta tidak langsung berupa 

perbaikan peredaran air, udara dan panas, aktivitas jasad hidup tanah, 

tersedianya unsur hara bagi tanaman, perombakan bahan organik, dan mudah 

tidaknya akar dapat menembus tanah lebih dalam. Tanah yang berstruktur baik 

akan membantu berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan tanaman secara 

optimal, sedangkan tanah yang berstruktur jelek akan menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan tanaman. Struktur tanah dapat dikatakan baik 

apabila di dalamnya terdapat penyebaran ruang pori-pori yang baik, yaitu 

terdapat ruang pori di dalam dan di antara agregat yang dapat diisi air dan udara 

dan sekaligus mantap keadaannya. Agregat tanah sebaiknya mantap agar tidak 

mudah hancur oleh adanya gaya dari luar, seperti pukulan butiran air hujan. 

Dengan demikian tahan erosi sehingga pori-pori tanah tidak gampang tertutup 

oleh partikel-partikel tanah halus, sehingga infiltrasi tertahan dan run-off 

menjadi besar. Struktur tanah yang jelek tentunya sebaliknya dengan keadaan 

diatas. Dan kegiatan yang berupa pengolahan tanah, pembajakan, pemupukan 

termasuk pengapuran dan pupuk organik, lebih berhubungan dengan aspek 

struktur daripada aspek tekstur tanah (Sarief, 1986: 50-51). 

Erosi merupakan tiga proses yang berurutan, yaitu pelepasan 

(detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan (deposition) 

bahan-bahan tanah oleh penyebab erosi (Asdak, 1995). Sedangkan Arsyad 

(1989) memberikan batasan erosi sebagai peristiwa berpindahnya atau 

terangkutnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat  lain oleh 

suatu media alami (air atau angin). Sejalan dengan itu, Baver  (1972)  

menyatakan bahwa erosi oleh air adalah akibat dari daya dispersi (pemecahan) 
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dan daya transporasi (pengangkutan) oleh aliran air di atas permukaan tanah 

dalam bentuk aliran permukaan.  

Dua peristiwa utama erosi, yaitu pelepasan dan  pengangkutan  

merupakan penyebab erosi tanah yang penting. Dalam proses erosi, pelepasan 

butir tanah mendahului peristiwa pengangkutan, tetapi pengangkutan  tidak  

selalu diikuti oleh pelepasan. Agen pelepasan tanah yang penting  adalah  

tetesan butir hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tetesan air hujan akan 

memukul permukaan tanah, mengakibatkan gumpalan tanah menjadi butir-butir 

yang lebih kecil dan terlepas. Butir-butir tanah yang terlepas tersebut sebagian 

akan terlempar ke udara (splash) dan jatuh lagi di atas permukaan tanah, dan  

sebagian kecil akan mengisi pori-pori kapiler  tanah,  sehingga  akan 

menghambat proses infiltrasi.  

Aliran permukaan akan terjadi apabila air hujan yang masuk ke dalam 

tanah telah melampaui kapasitas infiltrasinya. Aliran  tersebut  mula-mula  

laminer, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi turbulent karena pengaruh 

permukaan tanah yang dilaluinya. Turbulensi aliran  ini  digunakan  untuk  

melepas lagi butir-butir tanah dengan cara mengangkat dari massanya dan 

menggulingkan butir-butir tanah tersebut, serta terjadi pula penggemburan 

butir- butir tanah dari masanya oleh butir-butir tanah yang terkandung dalam 

aliran permukaan. Aliran permukaan lama-kelamaan akan berkurang sejalan 

dengan berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu,  kemampuan  

pengangkutannya  akan menyusut, dan pada suatu saat saja akan berhenti. 

Dalam keadaan inilah terjadi pengendapan butir-butir partikel tanah yang 

merupakan proses akhir terjadinya erosi.  

Terjadinya erosi yang dipercepat (accelerated soil erosion) diakui secara 

luas sebagai suatu permasalahan global yang serius (Lal, 1984). United Nations 

Environmental Program dalam Lal (1994) menyatakan bahwa produktivitas 

lahan seluas 20 juta ha setiap tahun mengalami penurunan ke tingkat nol atau 
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menjadi tidak ekonomis disebabkan oleh erosi tanah atau degradasi yang 

disebabkan oleh erosi. Selanjutnya Burings dalam Lal (1994) mengestimasi 

bahwa telah terjadi annual global loss dari lahan pertanian seluas 3 juta ha 

/tahun yang disebabkan oleh erosi tanah. 

Erosi sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pengelolaan lahan. Oleh 

karena itu, erosi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaannya. Salah satu alat bantu yang 

dapat digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan adalah model prediksi 

erosi. Secara ideal, metode prediksi erosi harus memenuhi persyaratan- 

persyaratan yang nampaknya bertentangan, yaitu: dapat diandalkan, secara 

universal dapat dipergunakan, mudah digunakan dengan data yang minimum, 

konprehensif dalam hal faktor-faktor yang digunakan, dan mempunyai 

kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan tata guna lahan dan 

tindakan konservasi tanah (Arsyad, 2000). Karena rumitnya sistem erosi tanah 

dengan berbagai faktor yang berinteraksi, maka pendekatan yang paling 

memberi harapan dalam pengembangan metode dan prediksi adalah dengan 

merumuskan model konseptual proses erosi itu (Arsyad, 2000). 

1.5.2.1 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Erosi 

a. Faktor iklim 

Faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah hujan, suhu udara, dan 

angin. Di daerah tropika, faktor iklim yang terpenting yang menetukan 

besarnya tanah tererosi adalah hujan. Hujan merupakan salah satu faktor 

penentu yang berada di luar jangkauan manusia untuk mengubahnya. 

Karakteristik hujan yang mempengaruhi erosi adalah intensitas hujan, lama 

hujan, total curah hujan, energy kinetik hujan, ukuran butir, kecepatan, dan 

bentuk jatuhnya hujan serta distribusi hujan (Hardjoamidjojo dan 

Sukartaatmadja, 2008). 
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b. Faktor tanah 

Sifat - sifat fisik tanah yang penting yang berpengaruh terhadap erosi 

adalah kepekaan tanah terhadap erosi yang dikenal sebagai erodibilitas tanah. 

Makin besar nilai erodibilitas suatu tanahmakin peka tanah tersebut terhadap 

erosi (Hardjoamidjojo dan Sukartaatmadja, 2008). Arsyad (2006) menyatakan 

bahwa sifat - sifat tanah yang mempengaruhi erosi adalah (a) tekstur, (b) 

struktur, (c) bahan organik, (d) kedalaman, (e) sifat lapisan tanah, dan (f) 

tingkat kesuburan tanah. Tekstur adalah ukuran butir dan proporsi kelompok 

ukuran butir – butir primer bagian mineral tanah. Tanah - tanah bertekstur kasar 

seperti pasir dan pasir kerikil mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi, dan 

jika tanah tersebut memiliki profil yang dalam, maka erosi dapat diabaikan. 

Tanah bertekstur pasir halus juga memiliki kapasitas infiltrasi cukup tinggi, 

akan tetapi jika terjadi aliran permukaan maka butir - butir halus akan mudah 

terangkut (Arsyad, 2006). Sementara itu, tanah - tanah yang mempunyai 

struktur mantap terhadap pengaruh air, memiliki permeabilitas, dan drainase 

yang sempurna tidak mudah didispersikan oleh air hujan. Permeabilitas tanah 

dapat menghilangkan daya air untuk mengerosi permukaan tanah, sedangkan 

drainase mempengaruhi baik buruknya pertukaran udara dan selanjutnya akan 

mempengaruhi kegiatan mikroorganisme dalam tanah, juga perakaran tanaman 

(Suripin, 2004).  

Bahan organik berupa daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur 

yang menutupi permukaan tanah, merupakan pelindung tanah terhadap 

kekuatan perusak butiran hujan yang jatuh. Bahan organik tersebut juga 

menghambat kecepatan aliran permukaan sehingga mengalir dengan kecepatan 

yang tidak merusak. Selain itu, bahan organik juga meningkatkan infiltrasi dan 

memantapkan agregat tanah (Arsyad, 2006). Tanah - tanah yang dalam dan 

permeabel kurang peka terhadap erosi dari pada tanah yang permeabel tetapi 

dangkal. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap air menentukan banyaknya air 

yang dapat diserap tanah, yang dengan demikian mempengaruhi besarnya aliran 
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permukaan. Sedangkan, sifat lapisan bawah tanah yang menentukan kepekaan 

erosi tanah adalah permeabilitas lapisan tersebut. Sementara itu, kesuburan 

tanah berhubungan dengan bahan organik, semakin subur tanah maka 

tumbuhan semakin banyak dan lebih baik menutup tanah dari erosivitas yang 

terjadi (Arsyad, 2006).  

c. Faktor vegetasi  

Vegetasi mempengaruhi erosi karena melindungi tanah terhadap 

kerusakan oleh butir - butir hujan. Pada dasarnya vegetasi mampu 

mempengaruhi erosi karena adanya (1) intersepsi air hujan oleh tajuk dan 

absorpsi energi air hujan, sehingga memperkecil erosivitasnya, (2) pengaruh 

terhadap limpasan permukaan, (3) peningkatan aktivitas biologi dalam tanah, 

dan (4) peningkatan kecepatan kehilangan air karena transpirasi. Pengaruh 

vegetasi berbeda - beda, bergantung pada jenis tanaman, perakaran, tinggi 

tanaman, tajuk, dan tingkat pertumbuhan dan musim. Pengaruh musim 

sebetulnya erat hubungannya dengan pengelolaan tanaman (Rahim, 2003). 

Adanya vegetasi penutup tanaman yang baik, seperti rumput yang tebal dan 

hutan yang lebat dapat menghilangkan pengaruh topografi terhadap erosi. 

Tanaman yang menutup permukaan tanah secara rapat tidak saja memperlambat 

limpasan, tetapi juga menghambat pengangkutan partikel tanah. Perakaran 

tanaman berperan sebagai pemantap agregat dan memeperbesar porositas tanah. 

Akar juga berfungsi “menggenggam” massa tanah sehingga mempengaruhi 

nilai daya geser tanah. Dengan demikian, tanah yang memiliki perakaran 

tanaman baik, di satu sisi memiliki kemampuan meneruskan air ke dalam 

lapisan bawah tinggi, di sisi lain ketahanan tanah terhadap perusakan oleh air 

menjadi tinggi pula (Rahim, 2003). 

d. Faktor topografi  

Pada daerah yang datar kehilangan tanah umumnya tidak merupakan 

masalah. Dua unsur topografi yang berpengaruh terhadap erosi adalah 
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kemiringan lereng dan panjang lereng. Kenaikan kecepatan aliran permukaan 

akibat kemiringan lereng menjadikan air tersebut sebagai pengangkut yang 

lebih baik. Selain itu tetesan - tetesan hujan akan memukul permukaan tanah 

secara langsung karena lapisan air pada tanah berlereng menjadi tipis. Pukulan 

tetesan – tetesan hujan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya butir - butir 

tanah, yang selanjutnya akan dihanyutkan oleh aliran permukaan. Secara 

teoritis apabila kecepatan meningkat dua kali, daya erosivitas akan meningkat 

menjadi empat kali dan banyaknya material dengan ukuran tertentu yang terbwa 

sama dengan dua pangkat lima kali (Hardjoamidjojo dan Sukartaatmadja, 

2008). 

e. Faktor manusia 

Peranan manusia merupakan yang utama di dalam proses yang utama di 

dalam proses erosi. Perbuatan manusia mengelola tanahnya dengan cara yang 

salah telah menyebabkan intensitas erosi semakin meningkat. Misalnya, 

pembukaan hutan, pembukaan areal lain untuk tempat tanaman, perladangan, 

dan lain sebagainya. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri selagi manusia tidak 

bersedia untuk mengubah sikap dan tindakannya sebagaimana semestinya, demi 

mencegah atau menekan laju erosi. Oleh karena itu, faktor kegiatan manusia 

memegang peranan penting terutama dalam usaha - usaha pencegahan erosi, 

sebab manusia dapat mempengaruhi faktor - faktor penyebab erosi lainnya, 

kecuali iklim (Rahim, 2003). 

Banyak model erosi yang telah dikembangkan, paling tidak selama empat 

dekade terakhir, dimulai dengan USLE, dan beberapa model empiris lainnya, 

misalnya RUSLE, MUSLE (modified universal soil loss equation) yang 

dikembangkan atau berpatokan pada konsep USLE. Beberapa model fisik 

dikembangkan setelah generasi USLE, salah satu diantaranya adalah model 

fisik GUEST (griffith university erosion system template) (Rose et al., 1997a). 

Beberapa model erosi untuk DAS yang berkaitan dengan hidrologi yang juga 
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berdasarkan pada konsep USLE adalah ANSWERS (areal non-point sources 

watershed environment response simulation) yang selanjutnya diperbaiki 

dengan model AGNPS atau agricultural non-point source pollution model 

(Sinukaban, 1997). 

USLE adalah model erosi yang dirancang untuk memprediksi rata-rata 

erosi tanah dalam jangka waktu panjang dari suatu areal usaha tani dengan 

sistem pertanaman dan pengelolaan tertentu (Wischmeier dan Smith, 1978). 

Bentuk erosi yang dapat diprediksi adalah erosi lembar atau alur, tetapi tidak 

dapat memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen 

dari erosi parit, tebing sungai dan dasar sungai (Wischmeier dan Smith, 1978 

dalam Arsyad, 2000). Model prediksi erosi USLE menggunakan persamaan (1) 

empiris sebagai berikut (Wischmeier dan Smith, 1978): 

---------Persamaan 1. 

Keterangan : 

A = Besarnya erosi (ton/ha/tahun) 

R = Faktor curah hujan, yaitu jumlah satuan indeks erosi hujan, yang 

merupakan perkalian antara energi hujan total (E) dengan intensitas hujan 

maksimum 30 menit (I30), 

K = Faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per unit indeks erosi untuk suatu 

tanah yang diperoleh dari petak homogen percobaan standar, dengan 

panjang 72,6 kaki (22 m) terletak pada lereng 9 % tanpa tanaman; 

L = Faktor panjang lereng 9 %, yaitu nisbah erosi dari tanah dengan panjang 

lereng tertentu dan erosi dari tanah dengan panjang lereng 72,6 kaki (22 m) 

di bawah keadaan yang identik; 

S = Faktor kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari suatu 

tanah dengan kecuraman lereng tertentu, terhadap besarnya erosi dari tanah 

dengan lereng 9 % di bawah keadaan yang identik; 

A    =    R . K . L . S . C . P 
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C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, yaitu nisbah 

antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan 

pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang 

identik tanpa tanaman; 

P = Faktor tindakan konservasi tanah, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari 

tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi tanah seperti pengelolaan 

menurut kontur, penanaman dalam strip atau teras terhadap besarnya erosi 

dari tanah yang diolah searah lereng dalam kedaan yang identik.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Bambang Karnasaputra (2009) 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. 

Zeni Hermawati Dyah Listyorini (2007) mengadakan penelitian berjudul 

“Erosi Tanah Untuk Konservasi Tanah di Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri”, bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya erosi tanah di daerah 

penelitian serta mengevaluasi usaha konservasi tanah untuk mengurangi tingkat 

bahaya erosi tanah di daerah penelitian. Metode yang digunakan untuk 

mencapai tujuan adalah metode diskriptif observasional. Sedangkan pendekatan 

yang dipilih adalah pendekatan dengan satuan pemetaan. Satuan pemetaan 

dalam penelitian ini adalah satuan lahan. Berdasarkan klasifikasi dalam 
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penelitian didapatkan bahwa Hasil perhitungan besar erosi permukaan 

memperlihatkan bahwa besar erosi tanah pada setiap satuan lahan di Kecamatan 

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

dengan penggunaan lahan kebun campuran kerapatan rendah, yaitu sebesar 

523,84 ton/ha/th. Adapun erosi tanah terkecil terjadi pada satuan lahan V3 III 

La Sw dengan penggunaan lahan untuk tanaman padi sawah, yaitu sebesar 1,4 

ton/ha/th. Besarnya hasil perhitungan memperlihatkan besarnya erosi tanah 

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

tanaman dan konservasi tanah) seperti yang dapat dilihat pada satuan lahan V2 

IV La Tg, V2 IV La P serta V3 III La P. Factor panjang dan kemiringan lereng 

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

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

Untuk satuan lahan V3 III La P pola tanaman yang disarankan adalah dengan 

menanami tanaman kedelai. Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan 

adalah penggunaan hill side ditch. Untuk satuan lahan V2 IV La Tg pola 

tanaman yang disarankan adalah dengan menghutankan kembali lahan tegalan. 

Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan adalah penggunaan teras 

bangku yang terawat baik dengan tanaman keras serta kerapatan yang tinggi. 

Untuk satuan lahan V2 IV La P pola tanaman yang disarankan adalah pola 

tanaman yang disarankan adalah dengan menghutankan kembali sebagian lahan 

permukiman yang ada. Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan adalah 

penggunaan teras bangku yang terawat baik dengan tanaman keras serta 

kerapatan yang tinggi. 

Nurul Fitria Sari (2008) Penelitian yang berjudul ”Evaluasi tingkat erosi 

tanah untuk konservasi tanah di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri 

Jawa Tengah” bertujuan untuk mengetahui besar erosi aktual, mengevaluasi 

kehilangan tanah dan tindakan manusia dalam rangka menurunkan erosi aktual 

di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik stratifeid purposive 
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sampling. Penilaian besar erosi tanah didasarkan pada faktor-faktor: erosivitas 

hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng (LS), 

pengelolaan tanah (C), dan teknik konservasi tanah (P). Penilaian pengaruh 

konservasi tanah didasarkan pada bentuk dan kondisi konservasi tanah. Hasil 

penelitian menunjukan: 1) kehilangan tanah di daerah penelitian yang paling 

kecil adalah 2,2 ton/ha/tahun pada satuan lahan S4 II Gr Sth dan terbesar adalah 

75.220 ton/ha/tahun pada satuan lahan S4 IV Li Ht. Kehilangan tanah di daerah 

penelitian dengan klas rendah meliputi daerah seluas 4775,40 m atau 39,4% 

dari total luas daerah penelitian meliputi satuan lahan : F1 I Gr Si, K1 II Li Sth, 

S2 V Li Sth, S3 III Li Sth dan S4 II Gr Sth. Kehilangan tanah klas rendah 

meliputi daerah seluas 1281,27 m atau 10,5% dari total luas daerah penelitian 

meliputi satuan lahan K1 II Li Tg dan S3 II Li Sth. Kehilangan tanah kelas 

sedang seluas 585,80 m atau 4,8% luas daerah penelitian pada satuan lahan F1 

II Li PM, K1 II Gr Tg, S3 III Li Tg dan S4 IV Li. Tidak ada satuan lahan yang 

menempati klas erosi 4 yaitu erosi tingkat tinggi. Kehilangan tanah sangat 

tinggi meliputi satuan lahan F1 I Gr Tg, K2 III Me Si, K2 III Me Tg, S1 IV Li 

Tg, S1 V Li Tg, S1 V Me Tg, S2 IV Li Ht, S2 IV Li Sth, S2 IV Li Tg, S2 V Li 

Si, S3 IV Li Tg, S4 II Li Tg, S4 IV Li Ht, S4 IV Li Si dan S4 IV Li Sth 

menempati area seluas 5.060,69 m atau 41,83% luas daerah penelitian. 2) 

tindakan manusia dalam rangka menurunkan besar erosi tanah di daerah 

penelitian berupa teras, masih kurang optimal. Hal ini dilihat melalui analisis 

tabel faktor erosi derta perbandingan tabel hasil dari erosi aktual dan erosi 

potensial maka faktor yang paling berpengaruh adalah fator pengelolaan 

tanaman. 

Penelitian tersebut diambil sebab cukup membantu penulis dalam 

memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk lebih 

jelasnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian diatas yang 

digunakan sebagai acuan penelitian ini dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini
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Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Bambang Karnasaputra 

(2009) 

Analisis Tingkat 

Erosi Tanah di 

Kecamatan Jenar 

Kab. Sragen 

- Mengetahui tingkat 

erosi tanah di 

daerah penelitian. 

- Mengetahui 

persebaran erosi 

tanah di daerah 

penelitian 

Survei dan Analisa 

Laboratorium 

- 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 

Zeni Hermawati Dyah 

Listyorini (2007) 

Erosi Tanah Untuk 

Konservasi Tanah 

di Kecamatan 

Bulukerto 

Kabupaten 

- mengetahui tingkat 

bahaya erosi tanah 

di daerah penelitian 

- mengevaluasi 

usaha konservasi 

metode diskriptif 

observasional 

Erosi tanah terbesar terjadi pada 

satuan lahan V3 III La P dengan 

penggunaan lahan kebun 

campuran kerapatan rendah, yaitu 

sebesar 523,84 ton/ha/th. Adapun 
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Wonogiri tanah untuk 

mengurangi tingkat 

bahaya erosi tanah 

di daerah penelitian 

erosi tanah terkecil terjadi pada 

satuan lahan V3 III La Sw 

dengan penggunaan lahan untuk 

tanaman padi sawah, yaitu 

sebesar 1,4 ton/ha/th. 

Nurul Fitria Sari (2008) Evaluasi Besar 

Erosi Tanah Untuk 

Konservasi Tanah 

Di Kecamatan 

Eromoko 

Kabupaten 

Wonogiri 

- Mengetahui besar 

erosi tanah di 

daerah penelitian 

- Mengetahui 

bagaimana 

konservasi yang 

dapat digunakan 

untuk konservasi 

tanah di daerah 

penelitian 

Metode Survey Besar erosi tanah di daerah 

penelitian yang paling kecil 

adalah 2.2 ton/ha/tahunan pada 

satuan lahan S4IIGrSth dan 

terbesar adalah 75.220 

ton/ha/tahun pada satuan lahan 

S4IVLiHt. Bentuk konservasi 

tanah berupa teras pada daerah 

dengan kemiringan lereng >12% 

belum dapat menurunkan erosi 

potensial 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pikir Penelitian 

 

Data Primer (panjang dan 

kemiringan lereng, 

pengelolaan tanaman, 

konservasi tanah) 

Data Sekunder (curah hujan) 

Hasil Uji Sampel 

Tanah di Laboratorium 

(Tekstur, Bahan 

Organik dan 

Permeabilitas)  

Status Erosi Tanah 
  

Nilai Erosi 
  

Kriteria Status Erosi Tanah PP 

Nomor 150 Tahun 2000 

Metode 
USLE 

  

Persiapan lahan untuk penanaman tidak menyisakan 

tanaman (lahan gundul) 

Lahan Kering 
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1.7 Batasan Operasional 

Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi 

yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, 

biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya. 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda 

pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi 

tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang 

bersifat mantap atau mendaur. 

Erosi Tanah adalah proses penguraian dan proses pengangkutan partikel-

partikel tanah oleh tenaga erosi, seperti air dan angin (Sitanala Arsyad, 1989). 

Erosi lembur (Sheet Erosion) adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis 

permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan aliran 

permukaan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah (Chay Asdak, 1995). 

Erosi Alur (Riil erosion) adalah pengelupasan yang diikuti dengan 

pengangkutan partikel-partikel tanah oleh aliran air larian yang terkonsentrasi di 

dalam saluran-saluran air (Chay Asdak, 1995).  

Konservasi tanah (Soil Conservation) adalah suatu usaha untuk  mendapatkan 

tingkat hasil suatu lahan serang maksimum dengan mengadakan cocok tanam sambil 

mengadakan tindakan pencegahan terhadap terjadinya erosi tanah sampai di bawah 

tingkat yang diperbolehkan (Sitanala Arsyad, 1989).  

Penggunaan lahan (Land use) adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual 

(Sitanala Arsyad, 1989). 

Satuan lahan adalah suatu area dari lahan yang mempunyai kualitas lahan dan 

karakteristik lahan tertentu yang dapat ditentukan batasnya dalam peta (FAO, 1976 

dalam Teguh Nugraho, 2005 ).  

 


