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1.1. Latar Belakang Penelitian
Tanah dan air merupakan sumberdaya alam utama yang mempunyai
pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan
sumberdaya alam tersebut akan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah
penduduk yang terus bertambah, sedangkan persediaan sumberdaya alam semakin
terbatas. Keadaan dua hal yang saling bertentangan tersebut akan meningkatkan
tekanan manusia atas sumberdaya alam secara berlebihan dan cenderung merusak,
sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya alam yang ada. Untuk mengatasi
kualitas sumberdaya alam yang semakin menurun maka dibutuhkan adanya
tindakan-tindakan guna mencegah aktifnya faktor-faktor penyebab kerusakan
tanah.
Geomorfologi dalam terapannya menekankan pada studi bagaimana
merencanakan tataguna lahan yang baik dalam arti menyesuaikan penggunaan
lahan sesuai dengan kemampuannya (Verstappen,1983 dalam Tri Wibowo, 2005).
Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan erosi,
pengelolaan lahan kritis dan peningkatan teknik konservasi tanah.
Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada
cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan
memperlakukannya sesuai dengan persyaratan yang diperlukan agar tidak terjadi
kerusakan tanah. Sifat-sifat fisik dan kimia tanah dan keadaan topografi lapangan
menentukan kemampuan untuk suatu penggunaan dan perlakuan yang diperlukan.
Sistem untuk penilaian tanah tersebut dirumuskan dalam sistem klasifikasi
kemampuan lahan yang ditujukan untuk (1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi,
(2) memperbaiki tanah yang rusak, (3) memelihara serta meningkatkan
produktivitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari. Dengan demikian
maka konservasi tanah tidaklah berarti penundaan penggunaan tanah atau
pelarangan penggunaan tanah, tetapi menyesuaian macam penggunaannya dengan

1

2

kemampuan tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang
diperlukan, agar dapat berfungsi secara lestari.
Setiap

perlakuan

yang

diberikan

pada

sebidang

tanah

akan

mempengaruhi tata air pada tempat itu dan tempat-tempat dihilirnya. Oleh karena
itu, maka konservasi tanah dan konservasi air merupakan 2 (dua) hal yang
berhubungan erat sekali berbagai tindakan konservasi tanah merupakan juga
tindakan konservasi air.
Berdasarkan orientasi lapangan di Kecamatan Jenar, praktek konservasi
yang telah dilakukan terdiri dari dua macam, yaitu konservasi mekanik dan
vegetatif. Konservasi mekanik yang ada adalah teras bangku konstruksi jelek dan
konservasi vegetatif dengan tanaman penutup kerapatan sedang. Bentuk
konservasi tersebut tersebar di Desa Jenar, Ngepringan dan sebagian di Desa
Banyu urip, Kandang Sapi, Japoh dan Mlale. Meskipun di beberapa Desa tersebut
telah dilakukan konservasi namun masih banyak terlihat kenampakan erosi seperti
erosi lembar, erosi alur dan erosi parit. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa
bentuk konservasi yang ada sekarang belum mampu mencegah terjadinya erosi
secara maksimal. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis
mengadakan penelitian dengan judul” ANALISIS TINGKAT EROSI TANAH DI
KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN”.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat erosi tanah di daerah penelitian ?
2. Bagaimana penyebaran tingkat erosi di daerah penelitian ?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Mengetahui tingkat erosi tanah di daerah penelitian.
2. Menganalisis tingkat erosi di daerah penelitian.
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1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat:
1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 di fakultas Geografi UMS.
2. Sebagai masukan dalam perencanaan penggunaan lahan dan pertimbangan
dalam menyusun Rencana Teknik Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.

1.5. Telah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya
Sitanala Arsyad (1989) dalam bukunya “ Konservasi Tanah dan Air”
mengatakan bahwa metode konservasi tanah dapat di dibagi sebagai berikut :
A. Metode Vegetatif
Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisasisanya untuk mengurangi daya rusak hujan 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 sistim ini
semua pengolahan tanah dan penanaman dilakukan menurut kontur dan
dikombinasikan dengan pergiliran tanaman dan penggunaan sisa-sisa tanaman.
Cara ini pada umumnya dilakukan pada kemiringan laereng 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 stip-strip tanaman yang lebarnya seragam dan disusun
melintang arah lereng, 3) penanaman dalam strip berpenyangga berupa stripstrip 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
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hijau yang dibenamkan di dalam tanah dengan terlebih dahulu diproses
menjadi kompos. Cara ini mengurangi erosi karena meredam energi hujan
yang jatuh sehingga tidak merusak struktrur tanah, mengurangi kecepatan dan
jumlah aliran permukaan, selain itu cara ini akan meningkatkan kegiatan
biologi tanah dan dalam proses perombakannya akan terbentuk senyawasenyawa organik yang penting dalam pembentukan tanah.
3. Pergiliran tanaman
Pergiliran tanaman adalah sisitem 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 tumbuhan yang khusus 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. Sistim pertanian hutan
Sistim pertanian hutan adalah suatu sistim usaha tani atau penggunaan
tanah yang mengintegrasikan tanaman pohon-pohonan dengan tanaman rendah.
Berbagai sistim pertanian hutan ini antara lain:
a. Kebun pekarangan
Kebun pekarangan berupa kebun campuran yang terdiri dari campuran
yang tidak teratur antara tanaman tahunan yang menghasilkan buah-buahan,
sayuran dan tanaman merambat, sayuran dan herba yang menghasilkan dan
menyediakan karbohidrat, protein, vitamindan mineral serta obat-obatan
sepanjang tahun.
b. Talun kebun
Talun kebun adalah suatu sistim pertanian hutan tradisional dimana
sebidang tanah ditanami dengan berbagai macam tanaman yang diatur
secara spasial dan urutan temporal. Fungsi talun kebun adalah: a) produksi
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subsistem karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, b) produksi komersial
komoditi seperti bambu, kayu, ketimun, ubi kayu, tembakau dan bawang
merah, c) sumber genetik dan konservasi tanah dan d) kebutuhan sosial
seperti penyediaan kayu bakar bagi penduduk desa.
c. Tumpang sari
Tumpang sari adalah sistim perladangan dengan reboisasi terencana.
Pada sistim ini petani menanam tanaman semusim seperti padi, jagung ubi
kayu dan sebagainya selama 2 sampai 3 tahun setelah tanaman pohopohonan hutan dan membersihkan gulma. Setelah tiga tahun mereka
dipindah ke tempat baru.
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 pengguaan tanah.
Termasuk dalam metode mekanik adalah :
1. Pengolahan tanah
Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang
diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan
tanaman.
2. Pengolahan tanah menurut kontur
Pengolahan tanah menurut kontur dilakukan dengan pembajakan
membentuk jalur-jalur yang menurut kontur atau memotong lereng, sehingga
membentuk jalur-jalur tumpukan tanah dan alur yang menurut kontur atau
melintang lereng. Pengolahan tanah menurut kontur akan lebih efektif jika
diikuti dengan penanaman menurut garis kontur.
Pengolahan tanah menurut kontur antara lain berbentuk:
a. Guludan
Guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut garis
kontur atau memotong arah garis lereng. Jarak guludan dibuat tergantung
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pada kecuraman lereng. Sistim ini biasa diterapkan pada tanah yang
kepekaan erosinya rendah dengan kemiringan sampai 6%.
b. Guludan bersaluran
Guludan bersaluran dibuat memanjang menurt arah garis kontur atau
memortong lereng di sebelah atas guludan dibuat saluran yang memanjang
mengikuti guludan. Pada metode ini guludan diperkuat dengan tanaman
rumput, perdu atau pohon-pohonan yang tidak tinggi. Guludan bersaluran
dapat dibuat pada tanah dengan lereng sampai 12%.
c. Parit pengelak
Parit bergelak adalah semacam parit yang memotong arah lereng
dengan kemiringna yang kecil sehingga kecepatan alir tidak lebih dari 0,5
m/detik. Cara ini biasa dibuat pada tanah yang berlereng panjang dan
seragam yang permeabilitasnya rendah. Fungsi parit ini untuk menampung
dan menyalurkan aliran permukaan dari bagian atas lereng dengan
kecepatan rendah ke saluran pembuangan yang ditanami rumput.
d. Teras
Teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga
mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan dan memungkinkan
penyerapan air oleh tanah. Ada empat macam bentuk teras, yaitu:
1. Teras bangku atau tangga, dibuat dengan jalan memotong lereng dan
meratakan tanah di bagian bawah sehingga terjadi deratan berbentuk
tangga. Teras bangku atau tangga dapat dibuat pada tanah dengan lereng
2-30%.
2. Teras berdasar lebar, merupakan suatu saluran yang permukaannya lebar
atau galengan yang dibuat memotong lereng pada tanah-tanah yang
berombak dan bergelombang. Teras berdasar lebar dapat digunakan pada
tanah antara 2-8%. Pada daerah yang lerengnya sangat panjang, teras
dipergunakan pada tempat yang berlereng 0-5 %. Teras ini dapat
digunakan pula pada tanah-tanah berlereng hingga 20%.
3. Teras berlereng
Teras berlereng dipakai pada tanah berlereng antara 1- 6%.
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4. Teras datar
Teras datar dapat diterapkan pada lereng sekitar 2%.
Proyek Pendukung Kawasan Perbukitan Kritis Daerah Istimewa
Yogyakarta (1993) dalam tulisannya yang berjudul “ Petunjuk Teknis Stabilisasi
Lereng Perbukitan Kritis”, mengatakan bahwa rehabilitasi lahan dan konservasi
adalah pola bercocok tanam dengan mengusahakan beberapa komoditi yang cocok
dengan musimnya, hingga dapat berproduksi yang dapat mencukupi kebutuhan.
Adapun jika dipandang dari segi konservasi, cara bercocok tanam yang baik dan
benar adalah dengan pertanian secara zigzag yang mengarah ke bawah . Hal ini
dilakukan untuk menghambat lajunya air dan menghambat erosi.
Tanaman konservasi yang lazim disebut tanaman penguat gulud adalah
berupa tanaman serbaguna dimana tanaman tersebut berfungsi sebagai penguat
gulud, penahan erosi, makanan ternak dan dapat pula sebagai bahan penambah
bahan organik (bio massa). Untuk tanaman penguat teras adalah tanaman tahunan.
Tanaman tahunan dapat menjaga kelongsoran teras, karena akar tanaman dapat
menahan teras dari proses pelongsoran. Usaha tani konservasi merupakan
bercocok tanam secara kering (dry farming), sehingga pemupukan kurang
diandalkan. Usaha-usaha tani tersebut dapat dilakukan dengan mengandalkan
bahan organik dari seresah atau bio massa tanaman yang ada atau pupuk kandang.
Karenanya usaha tani konservasi atau rehabilitasi dapat pula disebut usaha tani
organik (organic farming). Dalam kegiatan usaha tani konservasi atau rehabilitasi
menurut Proyek Pendukung Kawasan Perbukitan Kritis tersebut ada tiga kegiatan
utama, yaitu:
a. Penanaman penguat gulud
b. Penanaman pohon tahunan
c. Penanaman tanaman semusim
Van Zuidam (1979 dalam Teguh Nugraho, 2005) dalam bukunya yang
berjudul “Terrain Analysis and Classification Using Aerial Photograph”
mengemukakan bahwa geomorfologi adalah kajian yang mendiskripsikan
bentuklahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya dan
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menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuklahan dan proses dalam tatanan
keruangan.
Menurut Way (1973 dalam Teguh Nugraho, 2005) bentuklahan adalah
kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alami yang mempunyai
susunan tertentu dan julat karakteristik fisikal dan visual tertentu di manapun
bentuklahan itu ditemukan. Di dalam bukunya Van Zuidam (1979 dalam Teguh
Nugraho, 2005) juga mengemukakan bahwa geomorfologi terdiri dari aspek-aspek
: 1). Morfologi meliputi morfografi dan morfometri, 2). Morfogenesa meliputi
morfostruktur pasif dan aktif serta morfodinamik, 3). Morfokronologi dan 4).
Morfoarrangement. Berdasarkan konsep geomorfologi tersebut memberikan
penjelasan bahwa dalam mempelajari geomorfologi tidak terlepas dari obyek itu
sendiri, yaitu bentuklahan, proses geomorfologi dan material penyusun.
Tri Wibowo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi
Persebaran Erosi Untuk Arahan Konservasi Tanah di Kecamatan Nguntoronadi”,
bertujuan: 1). mengetahui persebaran erosi tanah dan 2).memberikan arahan
tindakan konservasi tanah untuk mengurangi terjadinya erosi.
Metode yang digunakan adalah metode survei. Data yang digunakan
adalah erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng
(LS), praktek pengelolaan lahan (P) dan praktek pengelolaan tanaman (C).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai
tingkat erosi sangat berat hingga sangat ringan. Tingkat erosi sangat berat tersebar
di satuan lahan S1IVLiT, S2IVGrS, S4IIILiT, S5IILiS dan S6IILiS. Tingkat erosi
ringan terdapat di satuan lahan S1IVLiH dan tingkat erosi sangat ringan terdapat
di satuan lahan S3IVLiS, S4IIILiH,F1IAlS dan F2ILiS. Arahan konservasi yang
mempunyai tingkat erosi sangat berat adalah dengan teras guludan dan teras
bangku dan untuk satuan lahan dengan tingkat erosi sangat ringan hingga ringan
dengan menggunakan teras bangku dan mulsa jerami.
Teguh Nugroho (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “ Kajian
Geomorfologi Daerah Aliran Sungai Alang Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa
Tengah” bertujuan: 1). mengetahui karakteristik geomorfologi dan 2) mengetahui
agihan bentuk-bentuk konservasi di daerah penelitian.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi peta dan
survei lapangan meliputi pengamatan, pengukuran, dan pencatatan terhadap
parameter yang digunakan. . Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
morfologi, litologi, proses geomorfologi dan bentuk-bentuk konservasi. Metode
pengambilan sampel dengan stratified sampling dengan bentuklahan sebagai
stratanya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk peta geomorfologi dan peta
morfokonservasi yang masing-masing berskala 1 : 125.000.

1.6. Kerangka Penelitian
Masyakat sudah berusaha untuk melakukan upaya dalam memecahan
permasalahan yang ada dengan menerapkan tindakan konservasi tanah yang
dianggap sesuai yaitu dengan metode vegetatif, dengan cara penanaman jenis
tanaman budidaya baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Kondisi
topografi, relief dan tanah yang bervariasi tentunya akan sangat menentukan jenis
tanaman yang di upayakan atau dibudidayakan penduduk sesuai dengan
karakteristik pada tiap-tiap satuan lahannya.
Penelitian ini diawali dengan interpretasi peta topografi skala 1: 50.000
dan peta geologi skala 1 : 100.000 untuk memperoleh peta satuan bentuklahan
tentatif. Data yang diambil dari peta topografi adalah morfografi dan morfologi,
sedangkan dari peta geologi data yang dapat diambil adalah struktur batuan dan
jenis batuan yang menyusun daerah penelitiaan. Dari hasil peta bentuklahan
tentatif 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 akhirnya dapat diperoleh peta
bentuklahan akhir. Peta bentuklahan ditumpangsusun dengan peta lereng, peta
tanah dan peta penggunaan lahan diperoleh peta satuan lahan.
Pengambilan sampel dengan menggunakan metode stratified sampling,
dengan strata satuan lahan. Peta satuan lahan digunakan sebagai satuan evaluasi
atau satuan pemetaan dan sekaligus dijadikan dasar dalam pengambilan sampel
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah adalah data primer dan sekunder.
Data primer terdiri dari erodibilitas tanah (K), kemiringan dan panjang lereng
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(LS), pengelolaan tanaman (C) dan pengelolaan lahan (P), data sekunder adalah
curah hujan. Dari perolehan data primer dan sekunder dilakukan pengolahan
dengan persamaan umum kehilangan tanah dan analisa secara diskriptif. Adapun
uraian tersebut secara singkat dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.7. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode survey dan
analisa laboratorium. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan
dan hasil analisa laboratorium, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur,
analisa peta dan data dari instansi-instansi terkait. Metode pengambilan sampel
dengan menggunakan stratified sampling dengan strata satuan lahan.
Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.7.1. Tahap Persiapan
Tahap ini merupakan tahap awal dari rangkaian proses penelitian yangaa
meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Studi Pustaka
Mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai referensi yang
berhubungan dengan obyek penelitian.
b. Pengumpulan dan interpretasi peta, meliputi :
1. Peta topografi skala 1 : 50.000, untuk mengetahu letak, luas dan batas
serta proses geomorfologi daerah penlitian.
2. Peta geologi skala 1 : 100.000, untuk mengetahui jenis dan perbesaran
batuan di daerah penelitian.
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Nama

Teguh N (2005)

Tri Wibowo (2005)

Yogi Sunarso (2006)

Judul

Kajian Geomorfologi
Daerah Aliran Sungai
Alang Kabupaten Wonogiri
Propinsi Jawa Tengah
-Mengetahui karakteristik
geomorfologi dan
-Mengetahui agihan bentukbentuk
konservasi
di
daerah penelitian.

Evaluasi Persebaran Erosi
Untuk Arahan Konservasi
Tanah di Kecamatan
Nguntoronadi
-Mengetahui
persebaran
erosi tanah,
-Memberikan
arahan
tindakan konservasi tanah
untuk
mengurangi
terjadinya erosi.

Analisis Tindakan Konservasi
Tanah di Kecamatan Jenar
Kabupaten Sragen

Data

Morfologi,litologi,proses
geomorfologi dan bentukbentuk konservasi

Metode
Hasil

Survei
-Peta Geomorfologi
-Peta konservasi yang
masing-masing berskala 1
: 125.000.

Erosivitas hujan (R),
erodibilitas tanah (K),
panjang dan kemiringan
lereng (LS), praktek
pengelolaan lahan (P) dan
praktek pengelolaan
tanaman (C).
Survei
-Tingkat erosi sangat berat sangat ringan.
-Arahan konservasi erosi
sangat berat: teras guludan
dan teras bangku dan
-Tingkat erosi sangat ringan
hingga
ringan:
teras
bangku dan mulsa jerami.

Erosivitas
hujan
(R),
erodibilitas
tanah
(K),
panjang dan kemiringan
lereng
(LS),
praktek
pengelolaan lahan (P) dan
praktek pengelolaan tanaman
(C), dan bentuk konservasi
Survei
-Tingkat erosi tanah yang ada
di daerah 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
F1IAlS,S1IVMRH,
S2IIMRH,S3IVMRH,S4IVM
RH,S5IIIMRH
dan
S1IVRgH. Satuan lahan yang
termasuk dalam tingkat erosi
ringan
adalah
F1IAlP,
S1IVMRP,
S1IVRgT,
S2IIMRP,S4IVMRP
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
S1IVMRT.

Tujuan

-Mengetahui
tingkat erosi
tanah di daerah penelitian.
-Menganalisis
pengaruh
konservasi tanah yang telah
ada
dan
menentukan
konservasi yang sesuai di
daerah
penelitian
berdasarkan
morfologi
daerahnya
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Interpretasi Peta Geologi
Skala 1:100.000

Interpretasi Peta Topografi
Skala 1:50.000

Cek lapangan
Peta Penggunaan lahan
Skala 1:50.000

Peta Tanah
Skala 1:50.000

Peta Bentuklahan
Skala 1:50.000

Peta Lereng
Skala 1:50.000

Peta Satuan lahan
Skala 1:50.000

Uji lapangan

Data primer :
- Kemiringan dan panjang lereng
- Pengelolaan tanaman
- Pengelolaan lahan

Sampel tanah
Analisa laboratorium
- bahan organik
- tekstur
- permeabilitas
Pemrosesan, analisa dan
klasifikasi data
Klasaifikasi Tingkat erosi

KETERANGAN
: Data
: Proses

: Hasil

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian

Data sekunder :
- Curah hujan Bulanan
- Jumlah hari hujan
- Curah hujan maksimum
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3. Peta topografi skala 1 : 50.000, untuk mengetahui morfologi, letak, luas
dan batas serta proses geomorfologi daerah penlitian.
4. Peta geologi skala 1 : 100.000, untuk mengetahui jenis dan perbesaran
batuan di daerah penelitian.
5. Peta tanah skala 1 : 50.000, untuk mengetahui jenis dan persebaran tanah
di daerah penelitian.
6. Peta penggunaan lahan skala 1 : 50.000, untuk mengetahui bentuk
penggunaan lahan di daerah penelitian.
c. Orientasi Lapangan
Untuk mendapatkan gambaran pendahuluan tentang fenomena di lapangan
dengan masalah dan proses geomorfologinya.
1.7.2. Tahap Pelaksanaan (pengumpulan data)
Tahap ini meliputi tahap kerja lapangan dan tahap kerja laboratorium.
Uraian tahap tersebut sebagai berikut :
a. Pengumpulan data primer meliputi :
- Dari lapangan:
1. Pengambilan sampel tanah untuk dianalisa di laboratorium sehingga
diperoleh data erodibilitas tanah dan pengamatan struktur tanah.
2. Pengukuran panjang dan kemiringan lereng erosi (LS)
3. Pengamatan pengelolaan tanaman (C)
4. Pengamatan pengelolaan lahan/praktek konservasi tanah (P)
Pengambilan sampel di lapangan dengan menggunakan metode stratified
sampling dengan strata satuan lahan.
- Dari laboratorium yang meliputi :
1. Analisa tekstur untuk menentukan prosentase debu dan pasir sangat
halus, serta prosentase pasir kasar.
2. Analisa kandungan bahan organik untuk menentukan prosentase
kandungan bahan organik.
3. Analisa penetapan permeabilitas tanah
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b. Pengumpulan data sekunder, meliputi :
1. Data curah hujan untuk menghitung indeks erosivitas hujan
2. Data tata guna lahan untuk mengetahui penggunaan lahan daerah
penelitian.
1.7.3. Pemrosesan data
Pemrosesan data dalam penelitian ini, meliputi :
a. Data Curah Hujan (R)
Untuk menghitung nilai erosivitas hujan digunakan rumus Bols, (1978). Data
curah hujan yang diperlukan adalah curah hujan rerata bulanan, banyaknya hari
hujan dan curah hujan maksimum rata-rata per bulan.
Rumus

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

Keterangan :
EI30 : faktor erosivitas hujan bulanan rata-rata (J/m2/mm/jam)
Rb

: curah hujan rata-rata bulanan (cm)

D

: jumlah hari hujan rata-rata bulanan

Mmax : curah hujan maksimum selama 24 jam atau hari hujan harian
maksimum rata-rata per bulan (cm).
b. Erodibilitas Tanah (K)
Penentuan nilai erodibilitas tanah menggunakan nomograf Wischmeier
dan Smith (1978 dalam Tri Wibowo, 2005) berdasarkan siat-sifat tanah yang
mempengaruhinya. Sifat-sifat tanah tersebut meliputi tekstur, struktur, kadar
bahan organik dan permeabilitas. Sampel tanah dari lapangan dianalisa di
laboratorium untuk mengetahui :
1. Prosentase debu dan pasir sangat halus (0,002 - 0,1 mm)
2. Prosentase pasir kasar (0,1 - 2mm)
3. Prosentase kadar bahan organik
4. Tipe dan kelas struktur tanah
5. Tingkat permeabilitas tanah
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Data-data yang telah terkumpul dimasukkan dalam nomograf erodibilitas
tanah (K) Wischmeier dan Smith seperti gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1. 2. Nomograf Erodibilitas tanah (K)
Klasifikasi sifat tanah yang terdapat pada nomograf Wischmeier dan Smith
(1978 dalam Tri Wibowo, 2005) sebagaimana tabel 1.2 sebagai berikut :
Tabel 1.2. Klasifikasi Kode Struktur Tanah
Kode

Klasifikasi

1.

Granuler sangat halus (1 mm)

2.

Granuler halus (1 -2 mm)

3.

Granuler 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 tanah dapat dilihat pada
tabel 1.3 sebagai berikut :
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Tabel 1.3. 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 (1978dalam Sitanala 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 (Sitanala 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. Panjang lereng
dihitung dengan persamaan dari Wischmeier dan Smith (1978 dalam Sitanala
Arsyad 1989) sebagai berikut :
m

x
L = --------22,1

Keterangan :
L
: panjang lereng erosi
X

: panjang lereng erosi di lapangan

m

: nilai berkisar antara 0,2 sampai 0,5
m = 0,5 jika kelerengan ≥ 5 %
m = 0,4 jika kelerengan < 5 % dan > 3 %
m = 0,3 jika kelerengan ≤ 3 % dan ≥ 1%
m = 0,2 jika kelerengan < 1 %
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Kemiringan lereng dihitung dengan persamaan :
(0,43 + 0,30 S + 0,0435 s2)
S = --------------------------------------

Sumber : Sitanala Arsyad (1989)

6,613
Keterangan :
S

: Kemiringan lereng

s

: Nilai kecuraman/kemiringan lereng di lapangan (%)

d. Faktor Pengelolaan Tanaman (c)
Untuk menentukan nilai faktor pengelolaan tanaman (C) digunakan tabel
1.4 menurut Abdulrachman dan Hammer (1981 dalam Asdak, 1995). Adanya
variasi 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 Asdak, 1995)
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 1.4. Nilai faktor Pengelolaan Tanaman (C)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jenis Tanaman
Abdulrachman
Rumput Brachiaria decumbers tahun I
0,287
Rumput Brachiariaa decumbers tahun II
0,002
Kacang tunggak
0,161
Sorghum
0,242
Ubi kayu
Kedelai
0,399
Serai wangi
0,434
Kacang tanah
0,20
Padi (lahan kering)
0,561
Jagung
0,637
Padi sawah
0,01
Kentang
Kapas, tembakau
0,5 -0,7*)
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
16 Pisang (jarang yang monokultur)
17 Talas
18 Cabe, jahe dll
19 Kebun campuran (rapat)
20 Kebun campuran ubi kayu + kedelai
21 Kebun campuran gude + kacang tanah
0,495
22 Ladang berpindah
23 Tanah kosong diolah
1,0
24 Tanah kosong tak diolah
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-pohon dibawahnya dipacul (diolah)
0,21
37 Blado daun diolah dalam bedengan
0,09
Sumber : Abdulrachman dan Hammer (1981 dalam Asdak, 1995)

Hammer
0,3
0,2
0,8
0,4
0,2
0,5
0,7
0,01
0,4
0,2
0,6
0,86
0,9
0,1
0,2
0,5
0,4
1,0
0,95
-
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e. Faktor Pengelolaan tanah (P)
Faktor pengelolaan tanah (P) digunakan untuk mengatur pengaruh
tindakan konservasi tanah dalam rangka praktek pengendalian erosi. Untuk
mengetahui faktor pengelolaan tanah (P) digunakan tabel 1.5 yang disusun oleh
Abdulrachman dkk (1984 dalam Asdak, 1995).
Tabel 1.5. Nilai faktor Pengelolaan Tanaman (P)
No.
Teknik Konservasi Tanah
1 Teras bangku
a) Baik
b) Jelek
2 Teras bangku : jagung-ubi kayu/kedelai
3 Teras bangku : sorghum-sorghum
4 Teras tradisional
5 Teras gulud : padi-jagung
6 Teras gulud : ketela pohon
7 Teras gulud : jagung-kacang + mulsa sisa tanaman
8 Teras gulud : kacang kedelai
9 Tanaman dalam kontur :
a) Kemiringan 0 - 8%
b) Kemiringan 9 - 20 %
c) Kemiringan > 20 %
10 Tanaman dalam jalur-jalur : jagung-kacang tanah + mulsa
11 Mulsa limbah jerami :
a) 6 ton/th/ha
b) 3 ton/th/ha
c) 1 ton/th/ha
12 Tanaman perkebunan
a) Penutup rapat
b) Penutup sedang
13 Padang rumput
a) Baik
b) Jelek
Sumber : Abdulrachman dan Hammer (1981 dalam Asdak, 1995)

Nilai P
0,20
0,350
0,056
0,024
0,40
0,013
0,063
0,006
0,105
0,50
0,75
0,90
0,05
0,30
0,50
0,80
0,10
0,50
0,04
0,40

1.7.4. Klasifikasi Data
Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi
tingkat erosi menurut Departemen Kehutanan, (1986 dalam Tri Wibowo, 2005),
yaitu :
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Tabel 1.6. Klasifikasi Tingkat Erosi
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, (1986 dalam Tri Wibowo, 2005)
1.7.5. Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap bentuk konservasi (yang tercermin dari
indek faktor pengelolaan tanaman dan lahannya) pengaruhnya terhadap tingkat
erosi tanah. Analisa pengaruh bentuk konservasi tanah terhadap tingkat erosi
tanah ditentukan dengan analisa diskriptif.

1.8. Batasan Operasional
Bentuklahan adalah kenampakan medan yang berbentuk oleh proses alami yang
mempunyai komposisi dan serangkaian karakteristik dan visual
tertentu yang terjadi dimanapun bentuklahan itu ditemukan (Way,
1979 dalam Teguh Nugraho, 2005).
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).
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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 ).
Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar permukaan
planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat
sebagai akibat pengaruh iklim dan jazad hidup yang bertindak terhadap
bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu
tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1980).

