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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali 
Propinsi Jawa Tengah berjudul, “ Analisa Erodibilitas Tanah di Kecamatan Kemusu, 
Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah” bertujuan: 1) mengetaui tingkat 
erodibilitas tanah di daerah penelitian 2) menganalisis penyebaran erodibilitas tanah 
di daerah  penelitian. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang 
meliputi pengamatan, pengukuran dan pencatatan variabel-variabel yang diperlukan 
serta dengan analisa laboratorium. Pengambilan sampel dengan menggunakan 
stratified sampling , yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata dengan satuan 
lahan sebagai stratanya. Data yang diambil, yaitu tekstur tanah, kandungan bahan 
organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah.  

Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) tingkat erodibilitas tanah di daerah 
penelitian berkisar dari rendah hingga tinggi dengan nilai 0,19 – 0,45. Kelas 
erodibilitas tinggi berkisar 0,45 - 0,48, kelas erodibilitas agak tinggi berkisar 0,35 - 
0,40, kelas erodibilitas sedang berkisar 0,28 - 0,32 dan kelas erodibilitas rendah 0,19.   
2) agihan atau distribusi tingkat erodibilitas tanah tinggi terdapat di satuan lahan 
F1IIMT sebesar 0,43, S1IIMP sebesar 0,48 dan S2IIIRgP sebesar 0,45. Satuan lahan 
yang mempuyai kelas erodibilitas agak tinggi adalah S1IILgT sebesar 0,35, V4IVGrP 
sebesar 0,38, S1IILgP  sebesar 0,35 dan S1IIRgH sebesar 0,40. Satuan lahan yang 
mempunyai tingkat erodibilitas sedang adalah S1IIMT sebesar 0,32, S1IIRgP sebesar 
0,27, S1IIRgT sebesar 0,32, S1IILgH sebesar 0,28, S2IIIRgT sebesar 0,29 dan 
S3IVGrT sebesar 0,24. Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah yang 
rendah adalah S1IILgS sebesar 0,19. Satuan lahan yang mempunyai tingkat 
erodibilitas tinggi adalah satuan lahan yang mempunyai kandungan bahan organik 
yang rendah dan yang mempunyai kandungan pasir halus dan debu tinggi. Satuan 
lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas rendah adalah satuan lahan yang 
mempunyai kandungan bahan organik tinggi dan kandungan pasir halus dan debu 
rendah. Hasil akhir penelitian ini disajikan dalam bentuk Peta Tingkat Erodibilitas 
Tanah Daerah Penelitian skala 1: 50.000. 
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BAB I 
PENAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bentuk permukaan bumi selalu mengalami perkembangan dan perubahan, 
baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses -proses 
geomorfologi, yaitu setiap media alami yang mampu menghancurkan dan 
menghanyutkan material batuan maupun tanah dengan tenaga yang terdiri dari air, 
angin dan gelombang (Thornbury,1954).  

Salah satu proses geomorfologi yang menyebabkan perubahan bentuk 
permukaan bumi tersebut adalah erosi. Studi erosi sangat penting baik dalam bidang 
pertanian, maupun kehutanan karena dengan mengetahui tingkat erosi yang ada di 
suatu daerah akan dapat diambil langkah-langkah dalam mengantisipasi tingkat erosi 
lebih lanjut, yaitu dengan konservasi tanah baik secara mekanik, vegetativ maupun 
kimia  agar kelesterian tanah dan  produktivitas tanah tetap terjaga.  

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya erosi seperti : erosivitas hujan, 
erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, vegetasi dan manusia (Hudson, 
1972 ).  Dari enam faktor tersebut salah satu  faktor penyebab terjadinya erosi tanah  
adalah erodibilitas tanah.  

Erodibilitas tanah adalah daya tahan tanah terhadap proses penguraian dan 
pengangkutan oleh tenaga erosi (Morgan,1979 ). Erodibilitas tanah dipengaruhi oleh 
faktor-faktor seperti tekstur tanah, kandungan bahan organik, struktur tanah dan 
permeabilitas tanah. Bahan organik terbentuk dari sisa-sisa jasad hidup dan sisa-sisa 
tanaman. Bahan organik mampu mengikat butir-butir tanah menjadi satu kesatuan 
agregat tanah yang kuat. Oleh sebab itu tanah yang banyak mengandung bahan 
organik akan tahan terhadap kikisan air permukaan, maupun pukulan langsung air 
hujan.  

Tanah-tanah yang mempunyai tekstur pasir dan lempung akan mempunyai 
daya tahan yang lebih besar terhadap kikisan air hujan dibanding tanah bertekstur 
debu. Hal ini disebabkan untuk mengikis tanah yang bertekstur pasir butuh tenaga 
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yang lebih besar, sedangkan tanah yang bertekstur lempung mempunyai daya ikat 
yang lebih kuat, sedangkan debu mempunyai daya ikat antar butir yang lemah. 

Tanah yang berkembang di daerah penelitian adalah gromusol kelabu tua, 

komplek regosol kelabu dan grumusol kelabu tua, mediteran coklat tua dan asosiasi 

litosol dan gromusol kelabu tua. Dengan banyaknya jenis tanah yang ada di daerah 

penelitian, maka dimungkinkan tekstur tanah, permeabilitas tanah, struktur tanah dan 

kandungan bahan organik juga bervariasi.   

Berdasarkan hasil orientasi lapangan dengan jenis tanah yang bervariasi 

tersebut daya tahan tanah terhadap erosi (erodibilitas) juga akan bervariasi. Dalam hal 

ini seperti banyak dijumpai adanya kondisi lahan yang terkena erosi, baik erosi 

lembar, alur maupun erosi parit, proses denudasi dalam tingkat atau intensitas yang 

besar dan berjalan intensif, menyebabkan banyak lahan-lahan yang terbuka 

(singkapan batuan ) yang merupakan bentuk kritis fisik seperti di desa Genengsari,  

Sumurwatu dan desa Rejosari.  

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul sementara “ ANALISIS ERODIBILITAS 

TANAH DI KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI  PROPINSI 

JAWA TENGAH”. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut di atas maka permasalahan 

yang ada di daerah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana tingkat erodibilitas tanah di daerah penelitian ? 

2. Bagaimana penyebaran erodibilitas tanah di daerah peneltian ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat erodibilitas tanah di daerah penelitian. 

2. Menganalisis  penyebaran erodibilitas tanah di daerah  penelitian. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Geografi UMS. 

2. Sebagai data dalam menentukan prioritas konservasi tanah  dan penanganannya 

bagi instansi terkait. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian  Sebelumnya 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan, proses yang 

mempengaruhi bentuklahan, serta hubungan timbal balik antara bentuklahan dengan 

proses dalam kontek keruangan (Van Zuidam, 1979). Konsep bentuklahan yang 

dikemukakan Van Zuidam (1979), yaitu bahwa bentuklahan adalah kenampakan 

medan yang dibentuk oleh proses-proses alam dan mempunyai komposisi 

serangkaian karakteristik fisik dan fisual tertentu dimanapun bentuklahan ditemui. 

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thornbury (1970) bahwa proses-

proses geomorfologi akan meninggalkan jejak yang jelas pada bentuklahan dan 

masing-masing proses geomorfologi menggambarkan karakteristik yang terdapat 

pada bentuklahan tersebut. 

Wischmeier. W.H dan Smith D.D (1978) dalam bukunya yang berjudul: 

“Predicting Rainfall Erosion Losses a Guide to Conservation Planning” mengatakan 

bahwa nilai indeks erodibilitas  tanah (K) didasarkan pada jumlah tanah yang hilang 

dalam ton/ha/th, dari sebidang tanah pada panjang lereng 72,6 kaki (feet), kemiringan 

lereng 9%, tanah diolah tetapi dibiarkan tidak ditanami. Adapun analisa indeks 

erodibilitas tanah (K) dalam metode tersebut didasarkan pada % kandungan pasir 

sangat halus ditambah % kandungan debu, % kandungan pasir kasar, % bahan 

organik, tipe dan kelas struktur tanah, dan tingkat permeabilitas tanah. Angka-angka 

tersebut kemudian diproses dengan nomograf  erodibilitas tanah untuk menetapkan 

nilai indeks faktor erodibilitas tanah (K). 

Sitanala Arsyad (1989) dalam bukunya yang berjudul: “Konservasi Tanah 

dan Air” mengemukakan bahwa kemudahan tanah untuk mengalami erosi dikenal 
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dengan erodibilitas. Jadi tanah yang mempunyai erodibilitas tinggi akan mudah 

mengalami erosi daripada tanah yang mempunyai nilai erodibilitas rendah. 

Erodibilitas tanah menyangkut ketahanan tanah terhadap pelepasan dan 

pengangkutan, maka erodibilitas tanah dipengaruhi oleh kondisi tanah yang meliputi 

tekstur tanah, struktur tanah, kandungan bahan organik dan bahan semen (bahan 

organik) serta permeabilitas  tanah. 

Sutarni (1999), dalam penelitiannya yang berjudul: “Erodibilitas Tanah di 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo” bertujuan untuk mengetahui tingkat 

erodibilitas tanah di setiap satuan lahan di daerah penelitian dan menentukan 

penyebaran erodibilitas tanah di daerah penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tekstur tanah, struktur 

tanah, permeabilitas tanah dan kandungan bahan organik. Metode yang digunakan 

observasi lapangan dan analisis laboratorium sedangkan pengambilan sampel 

dilakukan secara stratified random sampling. 

Dari hasil penelitian ini adalah dapat diklasifikasikan erodibilitas tanah dari 

uji lapangan dan uji laboratorium sebagai berikut: 1) uji lapangan yang meliputi uji 

remah, uji lubang pena, uji manipulasi diperoleh 19,85% dari seluruh daerah 

penelitian mempunyai erodibilitas rendah, dan 24,32% mempunyai erodibilitas 

sedang, 15% mempunyai erodibilitas tinggi, 2) uji laboratorium, faktor erodibilitas 

tanah (K) 6,72% dari seluruh luas daerah penelitian mempunyai erodibilitas rendah, 

33,9% mempunyai erodibilitas sedang, 13,2% mempunyai erodibilitas tinggi. 

Muhammad Tri A, (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Erodibilitas 

Tanah di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah”, bertujuan 

menentukan tingkat erodibilitas tanah dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi erodibilitas tanah setaip satuan lahan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah struktur tanah, tekstur 

tanah, bahan organik dan permeabilitas tanah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dan analisa laboratorium dan pemilihan lokasi 

sampel dilakukan secara stratified random sampling. 
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Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor  erodibilitas daerah penelitian 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) hasil dari uji lapangan yang meliputi 7,1% 

tanah mempunyai tingkat erodibilitas tanah yang sangat rendah, 35,7% mempunyai 

tingkat erodibilitas tanah rendah, dan 32,4% mempunyai tingkat erodibilitas tanah 

tinggi, 2) sedangkan dari uji indeks faktor erodibilitas tanah (K) diperoleh hasil 

14,285 mempunyai indeks faktor erodibilitas tanah sangat rendah, 21,42% 

mempunyai tingkat indeks faktor erodibilitas tanah rendah  

Agung Riyanto (2005) dalam penelitiannya yang berjudul: “Kajian 

Erodibilitas Tanah di Daerah Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga”, 

bertujuan menentukan tingkat erodibilitas tanah dan penyebarannya erodibilitas tanah 

di daerah penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi; tekstur tanah, struktur 
tanah permeabilitas tanah  dan kandungan bahan organik. Metode yang digunkan 
dalam penelitian ini adalah survei dan analisa laboratorium dengan pemilihan lokasi 
sampel dilakukan secara stratified  sampling. 

Hasil penelitian diketahui bahwa 1) tingkat erodibilitas tanah di daerah 

penelitian adalah rendah hingga sangat tinggi. Kelas erodibilitas sangat tinggi 

berkisar dari 0,59 - 0,72, kelas erodibilitas tinggi berkisar 0,41 - 0,45, kelas 

erodibilitas agak tinggi berkisar 0,35 - 0,30, kelas erodibilitas sedang berkisar 0,24 - 

0,30 dan kelas erodibilitas rendah berkisar 0,18 - 0,19, 2) kelas erodibilitas sangat 

tinggi berkisar dari 0,59 - 0,72. Agihan atau distribusi tingkat erodibilitas tanah 

sangat tinggi terdapat di satuan lahan V3VLrH sebesar 0,59, V3VLrT sebesar 0,72, 

dan V3VLrP sebesar 0,66. Kelas erodibilitas tanah tinggi berkisar dari 0,41 - 0,45. 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah tinggi adalah V3VLaH 

sebesar 0,45, V4IVGrT sebesar 0,41 dan S2VGrT sebesar 0,41. Kelas erodibilitas 

tanah agak tinggi berkisar dari 0,35 - 0,30. Satuan lahan yang mempuyai kelas 

erodibilitas tanah agak tinggi adalah V4IVGrS sebesar 0,35, V4IVGrP sebesar 0,40 

dan V5IIIGrT sebesar 0,37. Kelas erodibilitas tanah sedang berkisar dari 0,24 - 0,30. 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah sedang adalah V4IVLaT 
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sebesar 0,24, V5IIILaT sebesar 0,30,V5IIILaP sebesar 0,26, S1VGrT sebesar 0,26, 

S3IVLaH sebesar 0,24 dan S3IVLaT sebesar 0,24. Kelas erodibilitas tanah rendah 

berkisar dari 0,18 - 0,19. Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah  

rendah adalah V5IIIGrS sebesar 0,18 dan S1VGrH sebesar 0,19. 

Dari ketiga peneliti yang terdahulu, penulis mengacu pada ketiganya dalam 

hal data dan metode. Untuk lebih jelasnya secara singkat dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka diperlukan peta-peta yang harus 

disediakan yaitu peta topografi, peta geologi, peta lereng, peta tanah, dan peta 

penggunaan lahan yang nantinya digunakan sebagai informasi kondisi fisik daerah 

penelitian. Pertama kali di lakukan interprestasi peta topografi skala 1: 50.000 untuk 

memperoleh informasi tentang relief (morfografi dan morfometri) serta proses 

geomorfologi dan interprestasi peta geologi skala 1: 100.000 untuk memperoleh 

informasi tentang struktur dan material penyusunnya. Dari hasil interprestasi kedua 

peta tersebut kemudian di tumpangsusunkan untuk memperoleh peta bentuklahan 

tentatif (sementara) dan dibutuhkan cek lapangan untuk memperoleh hasil peta 

bentuklahan akhir. Ceking lapangan (field ceck) dilakukan untuk mengetahui hasil 

interpretasi dan proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bentuklahan, yang tidak 

bisa disadap langsung melalui peta topografi dan peta geologi.  

Peta bentuklahan kemudian ditumpang susunkan (overlay) dengan peta 

kemiringan lereng, peta penggunaan lahan dan peta tanah dengan skala yang sama, 

yaitu 1 : 50.000 diperoleh hasil berupa peta satuan lahan skala 1 : 50.000. Peta satuan 

lahan ini dijadikan dasar untuk penentuan titik sampel tanah sekaligus sebagai 

stratanya. Pengambilan sampel tanah menggunakan metode sampel bertingkat 

(stratified  sampling).  Sampel yang diambil adalah tanah dan struktur tanah. Tanah 

tersebut untuk uji laboratorium meliputi tekstur tanah, kandungan bahan organik dan 

permeabilitas tanah. Adapun secara singkat uraian tersebut dapat dilihat dalam 

gambar 1.1.  
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya. 
Penulis Sutarni (1999) M. Tri. A. (2000) Agung R (2004) Junian Louwim (2008) 

Judul Erodibilitas Tanah di 
Kecamatan 
Tawangsari 
Kabupaten Sukoharjo 

Erodibilitas Tanah di 
Kecamatan Kemalang 
Kabupaten Klaten 
Jawa Tengah 

Kajian Erodibilitas 
Tanah di Daerah 
Kecamatan Karangreja 
Kabupaten 
Purbalingga 

Analisis Erodibilitas 
Tanah di Kecamatan 
Kemusu Kabupaten 
Boyolali Propinsi Jawa 
Tengah 

Tujuan Mengetahui tingkat 
erodibilitas tanah dan 
memetakannya 

Menentukan tingkat 
erodibilitas tanah dan 
menentukan faktor-
faktornya 

Menentukan tingkat 
erodibilitas tanah dan 
penyebarannya 

-Menganalisis tingkat 
erodibilitas tanah  

-Menganalisis 
penyebaran erodibilitas 
tanah  

Data Tekstur, struktur, 
permeabilitas, bahan 
organik 

Tekstur, struktur, 
permebilitas, bahan 
organik 

Tekstur, struktur 
permeabilitas, bahan 
organik 

Tekstur, struktur 
permeabilitas, bahan 
organik 

Metode Survei dan analisa 
laboratorium  

Survei dan analisa 
laboratorium  

Survei dan analisa 
laboratorium  

Survei dan analisa 
laboratorium  

Hasil 1) uji lapangan yang 
meliputi uji remah, uji 
lubang pena, uji 
manipulasi diperoleh 
19,85% dari seluruh 
daerah penelitian 
mempunyai 
erodibilitas rendah, 
dan 24,32% 
mempunyai 
erodibilitas sedang, 
15% mempunyai 
erodibilitas tinggi, 2) 
uji laboratorium, 
faktor erodibilitas 
tanah (K) 6,72% dari 
seluruh luas daerah 
penelitian mempunyai 
erodibilitas rendah, 
33,9% mempunyai 
erodibilitas sedang, 
13,2% mempunyai 
erodibilitas tinggi. 
 
 

1)  hasil dari uji 
lapangan yang 
meliputi 7,1% tanah 
mempunyai tingkat 
erodibilitas tanah 
yang sangat rendah, 
35,7% mempunyai 
tingkat erodibilitas 
tanah rendah, dan 
32,4% mempunyai 
tingkat erodibilitas 
tanah tinggi, 2) 
sedangkan dari uji 
indeks faktor 
erodibilitas tanah (K) 
diperoleh hasil 
14,285 mempunyai 
indeks faktor 
erodibilitas tanah 
sangat rendah, 
21,42% mempunyai 
tingkat indeks faktor 
erodibilitas tanah 
rendah  
 
 

1) tingkat erodibilitas 
erodibilitas sangat 
tinggi berkisar dari 
0,59 - 0,72, kelas  
tinggi berkisar 0,41 - 
0,45, kelas agak tinggi 
berkisar 0,35 - 0,30, 
kelas  sedang berkisar 
0,24 - 0,30 dan kelas 
rendah berkisar 0,18 - 
0,19, 2) erodibilitas 
sangat tinggi di satuan 
lahan 
V3VLrH,V3VLrT dan 
V3VLrP. erodibilitas 
tinggi  adalah 
V3VLaH, V4IVGrT 
dan S2VGrT. 
erodibilitas agak tinggi 
adalah 
V4IVGrS,V4IVGrP 
dan V5IIIGrT. 
erodibilitas tanah 
sedang adalah 
V4IVLaT, 
V5IIILaT,V5IIILaP, 
S1VGrT,S3IVLaH dan 
S3IVLaT.Kelas 
erodibilitas rendah 
adalah V5IIIGrS dan 
S1VGrH. 
 
 

1)tingkat erodibilitas 
tanah berkisar dari 
rendah hingga tinggi 
dengan nilai 0,19 – 0,45. 
Kelas tinggi berkisar 
0,45 - 0,48, kelas agak 
tinggi berkisar 0,35 - 
0,40, kelas sedang 
berkisar 0,28 - 0,32 dan 
kelas erodibilitas rendah 
0,19.   2) agihan atau 
distribusi tingkat 
erodibilitas tanah sangat 
tinggi di satuan lahan 
F1IIMT sebesar 0,43, 
S1IIMP sebesar 0,48 
dan S2IIIRgP sebesar 
0,45, kelas agak tinggi 
adalah S1IILgT sebesar 
0,35, V4IVGrP sebesar 
0,38, S1IILgP  sebesar 
0,35 dan S1IIRgH 
sebesar 0,40, tingkat 
erodibilitas sedang 
adalah S1IIMT sebesar 
0,32, S1IIRgP sebesar 
0,27, S1IIRgT sebesar 
0,32, S1IILgH sebesar 
0,28, S2IIIRgT sebesar 
0,29 dan S3IVGrT 
sebesar 0,24. tingkat 
erodibilitas yang rendah 
adalah S1IILgS sebesar 
0,19. 
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Peta Topografi skala 1:50.000 
- morfometri 
- proses 

Peta Bentuklahan 
skala 1:50.000 

Peta Lereng skala 
1:50.000 

Peta tanah skala 
1:50.000 

Peta penggunaan lahan 
skala 1:50.000 

Cek lapangan 

Peta Geologi skala 1:100.000 
- struktur 
- jenis

 
Peta satuan lahan 

skala 1:50.000 
 

 

 

  Kerja lapangan 

 

 
Data primer Data sekunder 

-curah hujan 
 

 

 

 

 

 

 

 

● stuktur tanah Sampel tanah untuk 
analisa laboratorium 
● tekstur tanah 
● bahan organik 
● permeabilitas tanah 

 

Tingkat erodibilitas tanah  

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian. 
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1.7. Data dan Metode Penelitian 

1.7.1. Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dibedakan menjadi dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Dataprimer yang dikumpulkan adalah sifat-sifat tanah : 

- tekstur tanah meliputi: 

1) Prosentase kandungan debu (0,005-0,002 mm) dan pasir sangat 

halus (0,01-0,05 mm). 

2) Prosentase pasir kasar (1,00-0,05 mm) 

- Prosentase kandungan bahan organik 

- Permeabilitas tanah, dan  

- Struktur tanah 

2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi : 

                     -   Peta topografi skala 1: 50.000, untuk mengetahui letak, luas dan batas 

daerah penelitian serta mengetahui morfologi dan proses 

geomorfologinya. 

- Peta geologi skala 1: 100.000 lembar Salatiga untuk mengetahui 

jenis dan struktur geologi. 

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

persebarannya di daerah penelitian 

- Peta penggunaan lahan skala 1: 50.000, untuk mengetahui 

penggunaan lahan daerah penelitian 

- Data curah hujan 

1.7.2. Alat-alat 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- pisau 

- yallon 

- cangkul 
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- kantong plastik 

- palu geologi 

- ring permeabilitas atau pralon 

1.7.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu 

pengamatan dan pencatatan di lapangan dan uji laboratorium. Metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan sampel bertingkat (stratified sampling). Adapun strata yang 

digunakan adalah  satuan lahan. Adapun untuk mencapai hasil dalam ini dilakukan 

tahapan-tahapan kerja sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

- Studi pustaka, literatur, makalah, laporan-laporan serta penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

- Interpretasi peta-peta 

Peta topografi dan peta geologi untuk membuat peta bentuklahan dan 

ditumpang susunkan dengan peta kelas kemiringan lereng , peta 

tanah dan peta penggunaan lahan untuk menyusun peta satuan lahan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

- Tahap kerja lapangan 

Dalam tahap ini terdiri dari pengamatan dan pencatatan serta 

pengambilan sampel tanah pada setiap satuan lahan. 

- Tahap kerja laboratorium 

Dalam tahap ini dilakukan untuk analisa tekstur tanah, kadar bahan 

organik dan permeabilitas tanah. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisa Data 

Penetapan tingkat erodibilitas tanah dalam penelitian ini 

didasarkan pada  hasil uji laboratorium, yaitu dengan menggunakan 

indeks erodibilitas tanah dari Wischmeier dan Smith (1978) sedangkan 

analisa penelitian ini dilakukan setelah diperoleh data faktor-faktor 

erodibilitas tanah sebagai berikut: 
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1) Prosentase kandungan debu (0,005-0,002 mm) dan pasir sangat 

halus (0,01-0,05 mm). 

2) Prosentase pasir kasar (1,00-0,05 mm) 

3) Prosentase bahan organik 

4) Tipe dan kelas struktur tanah 

5) Tingkat permeabilitas tanah 

  Klasifikasi tingkat permeabilitas tanah menggunakan klasifikasi  

menurut Sitanala Arsad (1989)  seperti pada tabel 1.2 sebagai berikut : 

                   Tabel 1.2. Kelas Permeabilitas Tanah 

Kelas Tingkat Permeabilitas Kecepatan (cm/jam) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat lambat 

Lambat 

Lambat sampai sedang 

Sedang 

Sedang sampai cepat 

Cepat 

< 0,5 

0,5 – 2,0 

2,0 – 6,3 

6,3 – 12,7 

12,7 – 25,4 

> 25,4 

                   Sumber : Sitanala Arsyad, (1989) 

 

1.7.4. Klasifikasi Data 

Klasifikasi adalah tindakan menggolong-golongkan atau mengelompokkan 

sesuatu atas dasar kriteria atau kategori tertentu. Penentuan kelas erodibilitas tanah 

menggunakan metode Wischmeier dan Smith (1978). Adapun proses penentuan kelas 

erodibilitas secara singkat adalah sebagai berikut:  

a. Hasil penjumlahan antara persentase debu dengan persentase pasir halus 

dimasukkan pada skala di sebelah kiri dari nomograf erodibilitas tanah 

tersebut, kemudian ditarik garis kearah kanan sampai memotong pada 

garis yang menunjukkan persentase pasir atau pasir kasar (0,10-2,0 mm). 
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b. Setelah diketahui titik potong dari garis yang menunjukkan persentase 

pasir atau pasir kasar (0,10-2,0 mm), kemudian ditarik garis kearah bawah 

hingga memotong garis yang menunjukkan prosentase bahan organik 

tanah. 

             c. Setelah diketahui titik potong dari garis yang menunjukkan persentase 

bahan organik tanah, kemudian ditarik garis kearah kanan hingga 

memotong garis yang menunjukkan kode struktur tanah. 

 

 d. Lalu ditarik garis lurus lagi menyentuh garis yang mewakili besarnya 

permeabilitas tanah dan ditarik garis lurus menyentuh grafik yang 

menunjukkan besarnya erodibilitas tanah dan akhirnya diketahui besarnya 

erodibilitas daerah penelitian. Adapun gambar dari nomograf (K) 

Wischmeier dan Smith (1978) dapat dilihat pada gambar 2 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 1.2. Nomograf Wischmeier dan Smith (1978) 

 Kemudian kita klasifikasikan dalam tingkat erodibilitas tanah menurut 

USDA 1973 seperti yang tercantum pada tabel 1.3. 
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           Tabel.1.3. Klasifikasi Erodibilitas Tanah 

Kelas Indeks Erodibilitas Tanah Harkat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,00 – 0,10 

0,11 – 0,20 

0,21 – 0,32 

0,33 – 0,40 

0,44 – 0,55 

0,56 – 0,94 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Agak tinggi 

Tinggi 

Sangat tinggi 

           Sumber : Sitanala Arsyad, (1989) 

1.7.5. Analisis  Data 

Dalam analisis kali ini penulis menggunakan Nomografi  Wischmeier 

dan Smith (1978). 

  

1.8. Batasan-Batasan 

Bentuklahan adalah bagian dari sistem fisiografi yang dipilahkan atas dasar 

perbedaan bahan dan sifat batuan, proses geomorfologi, relief, kemiringan 

lereng, tingkat erosi dan pengikisan yang terjadi  (Djaenuddin, 1981 dalam 

Sutarni, 1999). 

Erodibilitas tanah adalah daya tahan tanah terhadap proses penguraian dan 

pengangkutan oleh tenaga erosi (Morgan,1979). 

Erosi tanah adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari satu 

tempat yang diangkut oleh air atau angin ke tempat lain (Sitanala Arsyad, 

1989). 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bantuklahan dan proses yang 

mempengaruhi serta hubungan timbal balik dalam susunan keruangan (Van 

Zuidam, 1979). 
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Indeks erodibilitas (K) adalah nilai kualitatif dari fungsi beberapa sifat fisik dan kimia 

tanah yang ditetapkan melalui nomograf erodibilitas tanah (Wischmeier dan 

Smith, 1978) 

Lahan adalah suatu area dari permukaan bumi  yang mencakup seluruh sifat-sifat 

secara vertikal terletak di atas dan di bawah meliputi astmosfer, tanah, 

geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, sebagai hasil kegiatan 

manusia pada masa lampau dan sekarang, selanjutnya serta perluasan sifat-

sifat biosfer ini punya pengaruh yang berarti dan penggunaan lahan pada 

masa sekarang dan masa akan datang (FAO, 1976 dalam Sutarni, 1999). 

Penggunaan lahan adalah bentuk dan alternatif, kegiatan usaha atau pemanfaatan 

lahan (Nurhayati Hakim, dkk, 1986 dalam Sutarni, 1999). 

Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meloloskan air di dalam tanah 

baik secara vertikal maupun horisontal (Jomulyo dan Suratman Woro, 

1983). 

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara prosentase fraksi lempung, debu dan 

pasir (Jomulyo dan Suratman Woro, 1983). 

Struktur tanah adalah kesatuan dari frakmen-frakmen tanah yang membentuk agregat 

tanah Wischmeier dan Smith (1983). 

Bahan organik adalah unsur-unsur hara tanah yang berasal dari sisa-sisa hewan dan 

tumbuhan yang telah membusuk (Jomulyo dan Suratman Woro, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

 

2.1.  Letak, Luas dan Batas  

Daerah penelitian terletak di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan interpretasi peta topografi lembar Boyolali no. 49/XLI-B dan lembar 

Salatiga no. 49/XLI-A skala 1 : 50.000, berdasarkan sistim UTM terletak antara 

465000 mT dan 480000 mT, serta 9190000 mU dan 9200000mU. Secara administrasi 

daerah penelitian berbatasan dengan: 

- Sebelah utara     : berbatasan dengan Kecamatan Juwangi dan Kabupaten 

Grobogan 

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Andong 

- Sebelah timur     : berbatasan dengan Kabupaten Sragen 

- Sebelah barat     : berbatasan dengan Kecamatan Klego dan Wonosegoro 

Luas daerah penelitian adalah 9.908,32 ha ( Monografi Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali Tahun 2006). Adapun untuk lebih jelasnya letak dan batas-batas 

daerah penelitian dapat dilihat pada peta administrasi Kecamatan Kemusu (Gambar 

2.1). 

 

2.2. Iklim 

 Iklim merupakan keadaan cuaca suatu daerah dalam waktu yang lama 

(Daljoeni, 1985). Iklim suatu daerah dicerminkan oleh suhu, tekanan udara maupun 

oleh besarnya curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari Dinas Pengairan 

Kabupaten Boyolali tahun 1996 – 2005 besarnya curah hujan tahunan rata-rata adalah 

2.117,7 mm. Adapun persebaran curah hujan bulanan  di daerah penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 
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Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali tahun 1996 – 2005 diketahui 

bahwa rata-rata curah hujan bulanan tahun 1996 – 2005 yang paling rendah terjadi 

pada bulan September sebesar 24,41 mm, sedang rata-rata curah hujan tertinggi 

terjadi pada bulan Februari sebesar 363,1 mm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Curah Hujan di Kecamatan Kemusu Tahun 1996- 2005  
Bl/Th 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jumlah Rata2 
Januari  434,2 438,2 225,2 420,1 311,3 355,7 274,8 343,8 284,8 312,6 3.401 340,1 
Februari 280 419,3 363,9 436,1 324,8 481,7 195,7 578,3 231 320,5 3.631 363,1 
Maret 406,2 374,8 334,9 145,5 482,5 291,4 423,8 17,17 293,2 226,9 2.996 299,6 
Aplil 301,9 165,8 143,3 157,7 364 227,9 221,7 285,3 121,5 76,17 2.065 206,5 
Mei 146,4 108,2 813,8 150 104 110,2 144,9 107,8 21,42 91,38 933,9 93,39 
Juni 0,36 110,6 18,9 35 242 72,15 22,23 105,2 35,67 4,12 646,2 64,62 
Juli 0 10,14 17,88 23,9 213,5 46,46 11,92 44 27,15 0 395 39,5 
Agustus 0 0 61,41 24 83,43 28,46 49,92 3,58 0 0 250,8 25,08 
September 0 19,4 29,44 0 67,87 5,8 39,38 59,83 0 22,42 244,1 24,41 
Oktober 16,7 154,6 254,8 20 301,6 293,3 253,8 295,4 29 96,8 1.718 171,8 
Nopembr 201,4 468,5 298,9 140,3 221,1 240,2 271,3 222,8 197,1 169,9 2.433 243,3 
Desember 309 232 334,2 264,3 228,3 274,7 100,7 94,33 298,1 328,2 2.464 246,4 
jumlah 1.964 2.502 2.164 1.817 2.944 2.428 2.010 2.157 1.539 1.651 21.177 2.117,7 
BK 5 3 3 5 0 3 4 3 6 4 36 3,6 
BB 6 8 8 7 10 8 8 8 6 5 74 7,4 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 1996 - 2005 

Schmidt dan Ferguson (1951), menentukan tipe curah hujan mendasarkan 

pada perbandingan jumlah rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah 

dikalikan 100% dan dapat diformulasikan sebagai berikut: 

      Rata-rata bulan kering     

 Q =           ----------------------------- x 100% 

       Rata-rata bulan basah 

- Bulan kering, jika besarnya curah hujan bulanan < 60 mm 

- Bulan lembab, jika besarnya curah hujan bulanan 60-100 mm 

- Bulan basah, jika besarnya curah hujan bulanan > 100 mm 

Berdasarkan data curah hujan yang ada, diketahui bahwa jumlah bulan 

kering rata-rata 3,6 bulan dalam setahun, jumlah bulan basah 7,4 bulan dalam 

setahun. Dari data tersebut, maka nilai Q sebesar 48,6 %. Untuk lebih memperjelas 

keterangan di atas digunakan grafik yang menunjukan bulan kering terhadap bulan 
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basah di daerah penelitian seperti pada gambar 2.2. Dari Gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa di daerah penelitian masuk dalam klasifikasi tipe iklim C. 
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Gambar 2.2. Tipe Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson 

Berdasarkan besarnya nilai Q tersebut Schmidt dan Ferguson membagi tipe 

curah hujan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Tipe Curah Hujan Menurut Schemidt dan Ferguson 
Tipe Curah Hujan Nilai Q (%) Keterangan 

A 0      < Q <14,3 Sangat basah 
B 14,3 ≤ Q < 33,3 Basah 
C 33,3 ≤ Q < 60 Agak basah 
D 60    ≤ Q < 100 Sedang 
E 100  ≤ Q < 167 Agak kering 
F 167  ≤ Q < 300 Kering 
G 300  ≤ Q < 700 Sangat kering 
H 700  ≤ Q Luar biasa kering 

 Sumber: Schmidt dan Ferguson (1951) 
Tipe iklim di suatu tempat menurut Koppen ditetapkan berdasarkan curah 

hujan rata-rata tahunan dan curah hujan terkering. Suhu udara di daerah penelitian 

tidak didapatkan, maka untuk penentuan temperatur rata-rata tahunan tersebut 

didasarkan formula Dames (1955) sebagai berikut: 

T = 26,3 – 0,6 H 
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T = Temperatur rata-rata tahunan (°C) 

H = Tinggi tempat dinyatakan dalam ratusan meter. 

Daerah penelitian mempunyai ketinggian tempat 113 – 151 meter di atas 

permukaan air laut (dpal), sehingga suhu daerah penelitian dapat diketahui sebagai 

berikut: 

Suhu daerah yang terendah adalah: 

T = 26,3 - (0,6)° C 

T = 26,3 - (0,6.113/100) 

T = 26,3 – ( 0,6. 1,13) 

T = 26,3 – 0,68 

T = 25,62 °C 

Suhu daerah yang tertingi adalah: 

T = 26,3 - (0,6)° C 

T = 26,3 - (0,6.151/100) 

T = 26,3 – ( 0,6. 1,51) 

T = 26 – 0,9 

T = 25,4 °C 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka temperatur tahunan di daerah 

penelitian berkisar antara 25,4° C - 25,62 °C. Dalam pembagian iklim menurut 

Koppen, daerah penelitian termasuk tipe iklim Am (hujan tropis). Ciri daerah yang 

beriklim hujan tropis (A) adalah termperatur terdingin lebih besar dari 16° C, dan 

curah hujan tahunan lebih besar dari 20t atau 20t + 14 untuk daerah yang periode 

hujan jatuh pada musim panas. Curah hujan dalam persamaan diukur dalam 

milimeter, t adalah temperatur udara dalam derajad Celcius. Indeks m di belakang 

huruf A menunjukan iklim tropis yang mempunyai periode kering pendek (Curah 

hujan < 60 mm). 
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Gambar 2.3. Tipe Iklim Menurut Koppen di Daerah Penelitian. 
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2.3. Geologi 

Pembahasan geologi daerah penelitian antara lain berupa struktur dan jenis 

batuan. Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga skala 1:100.000 Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali mempunyai batuan:  

a. Formasi Kalibeng terdiri dari: batu pasir tufaan dan batu gamping. 

Penyebarannya terdapat di Desa Watugede, Nrakum daan Nglanji. 

b. Formasi Kerek terdiri dari: batu lanau, batu lempung, batu pasir gampingan. 

Penyebaran batuan ini sangat luas merupakan material hasil proses indogen, 

yaitu proses pelipatan. Kecamatan Kemusu didominasi batuan dengan formasi 

Kerek. 

c. Formasi Pucangan terdiri dari: Batu lempung, batu pasir tufaan. Batuan ini 

merupakan hasil pengendapan aktivitas gunung merapi merumur Miosen. 

Penyebaran batuan ini paling sempit di daerah penelitian, yaitu sebagian Desa 

Kendel. 

Struktur geologi yang ada di daerah penelitan adalah struktur lipatan, yaitu 

berupa sinklinal dan antiklinal. Adapun untuk lebih jelasnya geologi daerah penelitian 

dapat dilihat pada gambar 2.4. 
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2.4. Geomorfologi 

Menurut A.J. Pannekoek (1949) mengatakan bahwa fisiologi Pulau Jawa 

merupakan jalur geosinklinal muda dan jalur orogenesa yang banyak ditumbuhi 

gunung berapi dan mempunyai zona-zona pokok yang memanjang sepanjang Pulau 

Jawa. Zone tersebut berbeda-beda baik yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat. Adapun zona-zona tersebut antara lain: 

1. Zona selatan: berupa plato, berlereng miring ke arah selatan menuju 

Samudra Hindia dan sebelah utara berbentuk tebing patahan. 

2. Zona tengah: di Jawa Timur, sebagian Jawa Barat dan di Jawa Tengah 

merupakan depresi yang di tempati tersebut oleh rangkaian gunung berapi 

dan rangkaian penggunaan.  

3. Zona utara: zona ini merupakan penggunaan lipatan berupa bukit-bukit 

rendah atau pegunungan yang berbatasan dengan daerah dataran aluvial. 

Berdasarkan pada pembagian di atas daerah penelitian termasuk dalam 

zone utara, di mana daerahnya merupakan perbukitan lipatan yang berbatasan dengan 

dataran aluvial. Daerah ini memunyai lereng dengan kemiringan 8 – 30 % dan 

mempunyai proses geomorfologi berupa erosi lembar, percik, alur dan erosi parit.  

 

2.5.  Tanah 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang mampu menumbuhkan 

tanaman dan memiliki sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasat hidup yang 

bertindak terhadap batuan hidup dan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula 

( Jamulyo dan Suratman Woro, 1993). 

Tanah daerah penelitian berdasarkan peta tanah Kabupaten Boyolali skala 1 

: 50.000 daerah penelitian mempunyai tanah, yaitu: 

1. Grumusol kelabu tua 

Tanah grumusol kelabu tua mempunyai tekstur lempung, struktur 

tanah kersai (granuler) pada bagian atas dan  gumpal hingga pejal pada 

bagian bawah, konsistensi tanah dalam keadaan basah lekat dalam keadaan 
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lembab sangat lekat dan dalam keadaan kering teguh. pH tanah 5,8 

mempunyai permeabilitas lambat – sangat lambat, mempunyai warna kelabu. 

Tanah ini ketika musim penghujan mengembang dan dalam musim kemarau 

retak-retak. 

 

2. Komplek Regosol kelabu dan Grumusol kelabu tua 

Tanah grumusol kelabu tua mempunyai tekstur lempung bergeluh, 

struktur tanah bagian atas granuler dan bagian bawah massif/ gumpal, 

konsistensi tanah dalam keadaan basah lekat dalam keadaan lembab sangat 

lekat dan dalam keadaan kering teguh. pH tanah 5,8 mempunyai warna kelabu 

tua, mempunyai permeabilitas lambat, kandungan bahanorganik rendah dan 

mempunyai kedalaman tanah sekitar 60 cm. 

Penyebaran tanah ini di wilayah Rejosari, Genengsari, Klewor, 

Gumarang, Ngakum, Ngraji dan Watugede. Luas tanah ini sekitar 68,74 % 

dari seluruh luas wilayah kecamatan Kemusu (Sumber: Hasil perhitungan).  

 

3. Mediteran coklat tua 

Tanah ini mempunyai tekstur lempung hingga geluh berlempung, 

struktur gumpal, konsistensi tanah dalam keadaan basah lekat dalam keadaan 

lembab gembur dan dalam keadaan kering agak teguh, pH tanah 6,3 

mempunyai warna coklat tua, mempunyai permeabilitas lambat hingga 

sedang.  

4. Asosiasi Litosol dan Gromusol Kelabu Tua 

Tanah ini mempunyai tekstur lempug berat, struktur tanah granuler 

dan pejal, kandungan bahan organik relatif rendah, konsistensi keadaan basah 

lekat dalam keadaan lembab gembur dan dalam keadaan kering sangat teguh 

kedalaman tanah berkisar 20 – 30 cm, pH tanah 6,1 dan mempunyai 

permeabilitas sangat lambat. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan 

persebarannya dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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2.6.  Hidrologi 

Pembahasan kondisi hidrologi daerah penelitian meliputi kondisi air 

permukaan dan kondisi air tanahnya. Kondisi air permukaan dicerminkan oleh air 

sungai di daerah penelitian. Sungai besar yang melintasi daerah penelitian, yaitu 

sungai Karangboyo, sungai Leban Ploso dan sungai Mojo. Air sungai yang ada di 

daerah penelitian ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti 

untuk memberi minum hewan maupun untuk irigasi. Sedangkan kondisi air tanah 

dicerminkan oleh air sumur. Air tanah di daerah penelitian banyak digunakan oleh 

penduduk untuk keperluan rumah tangga, seperti minum, masak dan keperluaan 

lainnya. Daerah penelitian mempunyai kedalaman air sumur 10 - 20 meter.  

 

2.7. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan dari kegiatan manusia 

terhadap lahan. Termasuk keadaan alami yang belum terpengaruh oleh kegiatan 

manusia (Karmono Mangun Sukardjo, 1984). 

Berdasarkan peta penggunaan lahan dan dari data monografi Kecamatan 

Kemusu tahun 2006, daerah penelitian mempunyai berbagai macam penggunaan 

lahan. Untuk lebih jelasnya bentuk dan luas masing-masing penggunaan lahan di 

daerah penelitian disajikan dalam tabel 2.3. 

Table 2.3. Bentuk Penggunaan Lahan di Kecamatan Kemusu 

Bentuk Penggunaan Lahan Luas ( ha) (%) 

- Sawah 176 1,78 

- Tegal 3.879 39,15  

- Pemukiman 976 9,86 

- Hutan  1.851 18,62 

- Waduk 3.026 30,54 

Jumlah 9.908,32     100,00 

Sumber: Monografi Kecamatan Kemusu Tahun 2006 
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Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penggunaan lahan yang paling 

luas adalah tegalan, yaitu 3.879 ha (39,15 %). Dengan perbandingan luas tersebut 

dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian merupakan daerah agraris atau pertanian, 

terutama pertanian  lahan kering. 
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BAB III 

BENTUK LAHAN DAN SATUAN LAHAN DAERAH PENELITIAN 

 

3.1. Konsep Bentuklahan 

Berdasarkan konsep geomorfologi diperoleh pengertian bahwa 

geomorfologi itu meliputi bentuklahan genesa dan proses yang mempengaruhi 

bentuklahan serta hubungan timbal balik antara proses dengan bentuklahan dalam 

kontek keruangan. Konsep bentuklahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah konsep bentuklahan yang dikemukakan (Van Zuidam, 1979), yaitu bahwa 

bentuklahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam 

dan mempunyai komposisi serangkaian karakteristik fisik dan fisual tertentu 

dimanapun bentuklahan ditemui. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Thornbury (1970 dalam Sunardi, 1998) bahwa proses-proses geomorfologi 

akan meninggalkan jejak yang jelas pada bentuklahan dan masing-masing proses 

geomorfologi menggambarkan karakteristik yang terdapat pada bentuklahan 

tersebut. 

 

3.2. Dasar Klasifikasi Bentuklahan 

Melalui identifikasi relief, litologi dan proses geomorfologi maka akan 

dapat melakukan klasifikasi bentuklahan suatu daerah. Klasifikasi ini merupakan 

salah satu usaha untuk menggolongkan bentuk-bentuk kenampakan di atas 

permukaan bumi atas dasar karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing 

bentukan di permukaan bumi. Dalam penelitian ini klasifikasi bentuklahan 

didasarkan pada kesamaan-kesamaan relief, litologi dan proses geomorfologi. 

Klasifikasi yang digunakan dalam memberi nama bentuklahan di daerah 

penelitian menggunakan klasifikasi yang digunakan Verstappen (1985). 

Pertimbangan yang digunakan penulis dalam mengambil dasar klasifikasi tersebut 

adalah :pertama, sampai saat ini belum ada suatu dasar klasifikasi yang baku yang 

berlaku untuk suatu daerah dipermukaan bumi;  kedua, dasar klasifikasi yang 

digunakan Verstappen (1985) dianggap cukup lengkap dan terperinci.  

28 
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Permukaan bumi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu 

sebagai akibat proses geomorfologi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi. 

Proses geomorfologi adalah proses alami yang berlangsung di permukaan bumi. 

Perubahan bentuk permukaan tersebut menghasilkan bentukan permukaan bumi 

yang berbeda satu dengan lainnya, dengan demikian akan mempunyai susunan 

dan karakteristik fisikal dan visual yang berbeda pula. Perbedaan tersebut secara 

jelas dapat diidentifikasi melalui karakteristik relief (morfologi), struktur (litologi) 

dan proses-proses geomorfologi. 

Klasifikasi bentuklahan merupakan usaha untuk menggolongkan 

bentuklahan yang kompleks menjadi bentuklahan sederhana. Dalam 

mengklasifikasikan bentuklahan agar bentuklahan dengan mudah dikelompokkan, 

paling sedikit harus mempunyai tiga sifat perwatakan yang sama, meliputi : 

Struktur, proses, dan kesan topografi serta ekspresi topografi. 

1. Struktur  geologi/geomorfologi, dari sifat ini dapat dimengerti asal mula 

pembentukan bentuklahan. 

2.   Proses  geomorfologi sebagai informasi bagaimana bentuk tersebut terbentuk. 

3.  Kesan dan ekspresi topografi,  sebagai  konfigurasi  yang  dapat menyatakan 

apakah dataran, perbukitan atau pegunungan. 

Didasarkankan atas kesamaan sifat dan perwatakan yang ada di dalam 

bentang lahan maka bentuklahan di permukaan bumi dapat diklasifikasikan 

berdasarkan genesisnya. Tabel 3.1, memperlihatkan perbedaan klasifikasi 

bentuklahan dari berbagai ahli geomorfologi dan penamaan bentuklahan 

mengikuti klasifikasi dari Verstappen (1985 dalam Suprapto Dibyo Saputro, 

1995). Adapun dasar pengelompokan bentuklahan dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Dasar Pengelompokan Bentuklahan 

Ahli Geomorfologi Dasar yang digunakan 

Dana 1899 Topografi yang mengarah untuk deskripsi fisiografi 

Davis, MH, 1884 Struktur dan tingkat erosi 

Powel, JW, 1895 

Davis, MW, 1899 - 1990 

Genesis yang terdiri atas : 

- Volkanisme 

- Diastrofisme 

- Gradasi 

Johson, DW, 1904 Genesis yang terdiri atas : 

- Struktur horisontal 

- Struktur terganggu 

Herberston, DW, 1991 Genesis yang terdiri atas : 

- Konstruksional 

- Destruksional 

Penutup permukaan struktur 

Lobeck AK, 1930 Bentuk permukaan 

Dessaunets, 1977 Genesis 

Verstappen, HTh, 1985 Struktur geomorfologi proses geomorfologi 

 Sistem pembentukan lahan, proses dan topografi 

Asal mula terbentuknya bentuklahan 

Kaitan antara struktur dengan proses secara 

bersamaan pada setiap bentuklahan dan diusahakan 

dapat memberikan keterangan tentang : morfometri, 

morfografi, morfogenesa, dan morfokronologi. 

Sumber : Suprapto Dibyo Saputro, (1995) 

 

3.3. Bentuklahan Daerah Penelitian 

Berdasarkan interpretasi peta topografi lembar Boyolali no. 49/XLI-B dan 

lembar Salatiga no. 49/XLI-A skala 1 : 50.000 dan peta geologi lembar Salatiga 

skala 1 : 100.000 serta cek lapangan daerah penelitian mempunyai dua 

bentuklahan asal yaitu bentuklahan asal fluvial dan asal struktural. Bentuklahan 
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asal  fluvial ini berupa lembah sinklinal sedangkan bentuklahan asal struktural 

dapat dirinci lagi menjadi dua tiga satuan bentuklahan yang lebih kecil. Adapun 

satuan-satuan bentuklahan dan karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

1. Satuan Bentuklahan Lembah Sinklinal 

Satuan bentuklahan ini mempunyai topografi datar hingga berombak 

dengan kemiringan lereng 3 - 8 %. Material yang menyusun satuan 

bentuklahan ini adalah material aluvium berupa krakal, krikil, pasir dan 

lempung. Satuan bentuklahan ini tersebar di sepanjang sungai Karangboyo 

dan sungai serang. Proses geomorfologi yang bekerja di satuan bentuklahan 

ini adalah proses pengendapan. Tanah yang berkembang di satuan 

bentuklahan ini adalah tanahmediteran coklat tua. Luas satuan bentuklahan 

ini adalah 225 ha. 

 Adapun gambaran dari satuan bentuklahan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.1. 

 
           Gambar 3.1. Satuan Bentuklahan Lembah Sinklinal ( F1 )  

 

  2. Satuan Bentuklahan  Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek (S1) 

Satuan bentuklahan ini mempunyai topografi bergelombang dengan 

kemiringan lereng  3 - 8 %. Material yang menyusun satuan bentuklahan 
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ini adalah batulanau, batulempung dan batupasir gampingan. Proses 

geomorfologi yang bekerja di satuan bentuklahan ini adalah proses 

pelapukan dan erosi . Proses geomorfologi berupa pelapukan terdiri dari 

pelapukan fisik dan organik, sedangkan proses erosi yang ada di satuan 

bentuklahan ini adalah erosi lembar, erosi alur dan erosi sungai. Tanah 

yang berkembang di satuan bentuklahan ini adalah asosiasi litosol dan 

gromusol kelabu tua, komplek regosol dan gromusol kelabu tua serta 

gromusol kelabu tua. Satuan bentuklahan ini mempunyai luas 1.575 ha. 

Adapun gambaran dari satuan bentuklahan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.2. 

 

 
           Gambar 3.2. Satuan Bentuklahan Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal 

Terkikis Ringan Berbatuan Formasi Kerek (S1)  

 

3. Satuan Bentuklahan Lereng Tengah Perbukitan Antiklinal Terkikis 

Sedang Berbatuan Formasi Kalibeng (S2) 

Satuan bentuklahan ini mempunyai topografi berombak dengan 

kemiringan lereng  8 - 15 %. Material yang menyusun satuan bentuklahan 

ini adalah batu pasir tufaan dan batu gamping. Proses geomorfologi yang 

bekerja di satuan bentuklahan ini adalah proses pelapukan dan erosi . 

Proses geomorfologi berupa pelapukan terdiri dari pelapukan fisik dan 
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organik, sedangkan proses erosi yang ada di satuan bentuklahan ini adalah 

erosi lembar dan erosi alur. Tanah yang berkembang di satuan bentuklahan 

ini adalah komplek regosol dan gromusol kelabu tua, mediteran coklat tua 

dan asosiasi litosol dan gromusol kelabu tua. Satuan bentuklahan ini 

mempunyai luas 4.775 ha. 

Adapun gambaran dari satuan bentuklahan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3. Satuan Bentuklahan Lereng Tengah Perbukitan Antiklinal 

Terkikis Sedang Berbatuan Formasi Kalibeng (S2)  

 

4. Satuan Bentuklahan  Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan Berbatuan 

Formasi Pucangan (S3) 

Satuan bentuklahan ini mempunyai topografi berbukit dengan 

kemiringan lereng  15 - 30 %. Material yang menyusun satuan bentuklahan 

ini adalah batu lempung, batu pasir tufaan. Proses geomorfologi yang 

bekerja di satuan bentuklahan ini adalah proses pelapukan dan erosi . 

Proses geomorfologi berupa pelapukan terdiri dari pelapukan fisik dan 

organik, sedangkan proses erosi yang ada di satuan bentuklahan ini adalah 
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erosi lembar, erosi alur, erosi parit dan erosi sungai. Tanah yang 

berkembang di satuan bentuklahan ini adalah gromusol kelabu tua.  

Adapun gambaran dari satuan bentuklahan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.4. 

 

 
  Gambar 3.4. Satuan Bentuklahan  Perbukitan Antiklinal Terkikis Berat 

Berbatuan Formasi Pucangan (S3)  

 

Untuk lebih jelasnya kelas kemiringan lereng dan satuan bentuklahan di 

daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.5 dan 3.6. 
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3.4. Satuan Lahan Daerah Penelitian 

Satuan lahan adalah suatu wilayah yang digambarkan di peta atas dasar 

sifat atau karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976). Satuan lahan diperoleh dari 

hasil tumpang susun antara peta bentuklahan, peta lereng, peta tanah dan peta 

penggunaan lahan.  

Adapun untuk memperjelas satuan-satuan lahan yang ada di daerah 

penelitian dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti yang dapat dilihat pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Satuan Lahan di Daerah Penelitian 

Bentuklahan Kemiringan 
lereng (%) 

Tanah Penggunaan 
Lahan 

No Simbol 

Lembah Sinklinal 
(F1) 

tegalan 1 F1IIMT 

permukiman 2 S1IIMP 

mediteran coklat 
tua 

tegalan 3 S1IIMT 
tegalan  4 S1IILgT 
sawah 5 S1IILgS 

asosiasi litosol 
dan gromusol 
kelabu tua permukiman 6 S1IILgP 

hutan  7 S1IIRgH 
permukiman 8 S1IIRgP 

komplek regosol 
kelabu dan 
gromusol kelabu 
tua 

tegalan 9 S1IIRgT 

Lereng Bawah 
Perbukitan 
Antiklinal Terkikis 
Ringan Berbatuan 
Formasi Kerek 
(S1) 

 
 
 
 
 
 

3 - 8 

asosiasi litosol 
dan gromusol 
kelabu tua 

 
hutan 

 
10 

 
S1IILgH 

tegalan 11 S2IIIRgTLereng Tengah 
Perbukitan 
Antiklinal Terkikis 
Sedang Berbatuan 
Formasi Kalibeng 
(S2) 

 
 

8-15 

komplek regosol 
kelabu dan 
gromusol kelabu 
tua 
 

 
permukiman 

 
12 

 
S2IIIRgP 

Perbukitan 
Antiklinal Terkikis 
Berat Berbatuan 
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Adapun satuan lahan dan karakteristiknya dapat dilihat pada uraian 

sebagai berikut : 

1. Satuan lahan pada bentuklahan Lembah Sinklinal, kemiringan lereng 3 - 8 

%,  jenis tanah mediteran coklat tua dengan  penggunaan lahan berupa 

teglan ( F1IIMT).  

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 70 – 90 cm 

tekstur, tanah geluh lempung pasiran, permeabilitas agak lambat ( 0,82 

cm/jam), mempunyai tingkat erosi sedang. 

 

2. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah 

mediteran coklat tua dengan  penggunaan lahan berupa permukiman( 

S1IIMP).  

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 70 – 90 cm, 

tekstur tanah geluh lempung pasiran, permeabilitas agak lambat ( 0,98 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

3. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah dengan  

penggunaan lahan berupa tegalan ( S1IIMT).  

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 50 – 65 cm, 

tekstur tanah geluh lempung pasiran, permeabilitas agak lambat ( 0,759 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

4. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah asosiasi 

litosol dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa tegalan 

( S1IILgT). 

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 30 – 50 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas lambat ( 0,459 cm/jam), 

erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 
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5. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah asosiasi 

litosol dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa sawah ( 

S1IILgS). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 20 – 30 cm, 

tekstur tanah geluh, permeabilitas lambat ( 0,491 cm/jam), erosi yang 

terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

6. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah asosiasi 

litosol dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa 

permukiman ( S1IILgP). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 55 – 70 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,402 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat ringan. 

 

7. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah komplek 

regosol kelabu dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa 

hutan( S1IIRgH). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 70 – 90 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,842 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

8. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah komplek 

regosol kelabu dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa 

permukiman ( S1IIRgP). 

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 65 – 70 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,402 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 
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9. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah komplek 

regosol kelabu dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa 

tegalan( S1IIRgT). 

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 45 – 60 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,512 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

10. Satuan lahan pada Lereng Bawah Perbukitan Antiklinal Terkikis Ringan 

Berbatuan Formasi Kerek, kemiringan lereng 3 - 8 %,  jenis tanah asosiasi 

litosol dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan lahan berupa hutan ( 

S1IILgH). 

Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 50 – 80 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas lambat (0,521 cm/jam), erosi 

yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sedang. 

 

11. Satuan lahan pada Lereng Tengah Perbukitan Antiklinal Terkikis sedang 

Berbatuan Formasi Kalibeng, kemiringan lereng 8 - 15 %,  jenis tanah 

komplek regosol kelabu dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan 

lahan berupa tegalan ( S2IIIRgT). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar 30 – 40 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,720 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat berat. 

 

12. Satuan lahan pada Lereng Tengah Perbukitan Antiklinal Terkikis sedang 

Berbatuan Formasi Kalibeng, kemiringan lereng 8 - 15 %,  jenis tanah 

komplek regosol kelabu dan gromusol kelabu tua, dengan  penggunaan 

lahan berupa permukiman ( S2IIIRgP). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar  40 - 50 cm, 

tekstur tanah geluh lempungan, permeabilitas agak lambat ( 1,703 

cm/jam), erosi yang terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat berat. 
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13. Satuan lahan pada Perbukitan Antiklinal Terkikis berat Berbatuan Formasi 

Pucangan, kemiringan lereng 15 - 30 %,  jenis tanah  gromusol kelabu tua, 

dengan  penggunaan lahan berupa tegalan ( S3IVGrT). 

 Satuan lahan ini mempunyai kedalaman efektif berkisar  20 - 45 cm, 

tekstur tanah lempung, permeabilitas lambat ( 0,512 cm/jam), erosi yang 

terjadi di satuan lahan ini mempunyai tingkat sangat berat. 

Adapun untuk lebih jelasnya satuan lahan yang ada di daerah penelitian 

dapat dilihat pada gambar 3.7 
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BAB IV 

ERODIBILITAS TANAH DAERAH PENELITAN 

 

4.1. Faktor-faktor Erodibilitas Tanah 

Faktor erodibilitas merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan 

tanah terhadap tenaga pengurai dan pengangkut, yaitu berupa tetes air hujan dan 

aliran air permukaan. Erodibilitas tanah adalah daya tahan tanah terhadap proses 

pengangkutan dan penguraian  terhadap tenaga erosi (Morgan,1979). Tanah-tanah 

yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap rosi akan mempunyai tingkat 

erodibilitas yang rendah, demikian pula sebaliknya tanah-tanah yang mempunyai 

daya tahan yang rendah terhadap erosi akan mempunyai erodibilitas yang besar atau 

tinggi. 

Adapun untuk uraian dari masing-masing faktor–faktor erodibilitas tanah 

adalah sebagai berikut: 

a.Tekstur Tanah 

Sifat fisik tanah yang menentukan kepekaan tanah, terhadap tenaga erosi 

salah satunya adalah tekstur. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara 

pasir, debu dan lempung. Dalam penelitian ini tekstur ditentukan di 

laboratorium. Berdasarkan hasil analisa laboratorium, tekstur tanah yang ada di 

daerah penelitian adalah lempung, lempung berdebu, geluh dan geluh pasiran 

seperti yang terdapat pada lampiran 2. 

b. Struktur Tanah 

Struktur tanah dapat dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat ruang 

pori-pori yang baik, yaitu terdapat ruang pori-pori  di dalam dan diantara 

agregat yang dapat terisi air dan udara. Agregat tanah sebaiknya mantap agar 

tidak mudah hancur oleh adanya gaya dari luar seperti adanya pukulan butir-

butir air hujan dan aliran permukaan. Dengan keadaan tersebut tanah akan 

tahan terhadap erosi dan pori-pori tanah tidak mudah tertutup oleh partikel-

partikel tanah halus serta gerak infiltrasi dan run off (aliran permukaaan) 

43 
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menjadi besar. Namun sebaliknya struktur tanah yang jelek akan mempunyai 

keadaan yang berlawanan dengan keadaan tersebut di atas. 

Pengamatan struktur tanah dalam penelitiaan ini langsung dilakukan di 

lapangan dan  hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur tanah di daerah 

penelitan berkisar dari granuler halus hingga blok. 

c. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah adalah cepat lambatnya air merembes ke dalam tanah 

melalui pori-pori tanah baik yang makro maupun yang mikro baik secara  

vertikal maupun yang secara horisontal (Jamulya,1983). Cepat lambatnya 

permeabilitas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, tekstur tanah, 

dan struktur tanah. Tanah-tanah yang bertekstur pasir akan lebih cepat 

permeabilitasnya jika dibanding tanah-tanah bertekstur debu dan lempung. 

Dampak dari cepatnya permeabilitas ini adalah berkurangnya aliran 

permukaan karena air banyak yang terinfiltrasi, sebaliknya tanah-tanah yang 

bertekstur halus mempunyai permeabilitas yang lambat sehingga menambah 

besarnya aliran permukaan.  

Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa tingkat permeabilitas di 

daerah penelitian berkisar dari 0,491 hingga 1,842 cm/jam. 

d. Kandungan Bahan Organik 

Tanah yang ada di permukaan bumi ini terdiri dari bahan organik dan 

anorganik. Bahan organik adalah bagian tumbuhan yang telah mati, jasad 

hidup serta jasad mati dan humus, sedangkan bahan anorganik terdiri dari 

pecahan material batuan dan garam. Bahan organik sangat berpengaruh dalam 

mempengaruhi sifat fisik tanah diantaranya memperbaiki struktur tanah, 

meningkatkan agregat tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bahan 

organik yang berupa ranting tanaman dan sebagian yan belum hancur 

menutupi permukaan tanah berfungsi sebagai pelindung permukaan tanah 

dari pukulan langsung air hujan dan sekaligus menghambat alira permukaan. 
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Lapisan tanah bagian atas memegang peranan penting dalam pertanian 

terutama bagi pertumbuhan tanaman . Tanaman mengambil dan 

mengumpulkan unsur hara baru dari lapisan tanah yang dalam dengan 

perantara akar tanaman yang kemudian terkumpul di atas permukaan tanah 

serta dari daun-daun yang jatuh di atas permukaan tanah dan sisa-sisa 

tanaman. Sumber primer bahan organik dalam tanah adalah jaringan tanaman 

berupa akar tanaman, ranting dan daun yang telah mengalami dekomposisi , 

sehingga terdapat hubungan yang erat antara vegetasi penutup dan bahan 

organik dalam tanah. Pengaruh bahan organik juga mempengaruhi warna 

tanah, yaitu tanah menjadi agak gelap dan struktur tanah menjadi mantap. 

Hasil analisa laboratorium menunjukkan besarnya bahan organik tanah 

di daerah penelitian bervariasi antara 1,43 % hingga 3,636 %. 

 

4.2. Hasi Uji Erodibilitas Tanah 

Pengujian erodibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode indeks 

faktor erodibilitas (K), dengan menggunakan nomograf Wischmier dan Smith (1978). 

Adapun proses penentuan kelas erodibilitas secara singkat adalah sebagai berikut:  

a. Hasil penjumlahan antara persentase debu dengan persentase pasir halus 

dimasukkan pada skala di sebelah kiri dari nomograf erodibilitas tanah 

tersebut, kemudian ditarik garis kearah kanan sampai memotong pada 

garis yang menunjukkan persentase pasir atau pasir kasar (0,10-2,0 mm). 

b. Setelah diketahui titik potong dari garis yang menunjukkan persentase 

pasir atau pasir kasar (0,10-2,0 mm), kemudian ditarik garis kearah bawah 

hingga memotong garis yang menunjukkan prosentase bahan organik 

tanah. 

             c. Setelah diketahui titik potong dari garis yang menunjukkan persentase 

bahan organik tanah, kemudian ditarik garis kearah kanan hingga 

memotong garis yang menunjukkan kode struktur tanah. 
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 d. Lalu ditarik garis lurus lagi menyentuh garis yang mewakili besarnya 

permeabilitas tanah dan ditarik garis lurus menyentuh grafik yang menunjukkan 

besarnya erodibilitas tanah dan akhirnya diketahui besarnya erodibilitas daerah 

penelitian. Adapun hasil dari analisa tingkat erodibilitas tanah disajikan pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1. Uji Indeks Faktor Erodibilitas  Tanah ( K ) 
No Satuan 

lahan 
  (%) pasir 
sangat 
halus+debu 

pasir 
kasar 
(%) 

  bahan 
organik 
(%) 

Tipe dan kelas 
struktur 

Permeabilitas 
tanah 

(cm/jam) 

Erodibilit
as tanah 
    (K) 

Kelas  

1 F1IIMT 57,21 9,87 1.52 Granuler sedang 0,82 
 

0,43 T 

2 S1IIMP 69,62 8,50 1,35 Granuler sedang 0,98 
 

0,48 T 

3 S1IIMT 49,85 8,46 2,57 Granuler sedang 0,759 
 

0,32 S  

4 S1IILgT 6,27 8,93 2,64 Granuler halus 0,459 
 

0,38 AT 

5 S1IILgS 29,23 8,69 3,61 Granuler sedang 0,491 
 

0,19 R  

6 S1IILgP 49,71 13,56 1,54 Granuler sedang 1,402 
 

0,35 AT 

7 S1IIRgH 68,86 14,68 3,64 Granuler sedang 1,482 
 

0,40 AT 

8 S1IIRgP 46,40 12,51 1,59 Granuler sedang 1,402 0,27 S 

9 S1IIRgT 48,52 10,43 2,11 Granuler sedang 1,512 
 

0,32 S 

10 S1IILgH 54,29 11,98 3.57 Granuler hal us 0,521 
 

0,28 S 

11 S2IIIRgT 51,37 12,71 2,15 Granuler sedang 1,720 
 

0,29 S 

12 S2IIIRgP 58,8 8,90 1,43 Granuler sedang 1,703 
 

0,45 T 

13 S3IVGrT 35,93 8,4 1.84 Blok 0,512 
 

0,24 S 

 Sumber : Hasil perhitungan data primer 

Keterangan: 

T                      : Tinggi                              

AT                   :  Agak tinggi 

S                      :  Sedang 

R                      :  Rendah 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa kelas atau tingkat erodibilitas tanah di 

daerah penelitian berkisar dari rendah hingga tinggi dengan nilai 0,19 – 0,45. 
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Berdasarkan data tersebut dapat Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa satuan 

lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tinggi adalah satuan lahan yang 

mempunyai kandungan bahan organik yang rendah dan yang mempunyai kandungan 

pasir halus dan debu tinggi. Satuan lahn yang mempunyai tingkat erodibilitas rendah 

adalah satuan lahan yang mempunyai kandungan bahan organik tinggi dan 

kandungan pasir halus dan debu rendah. 

 

4.3. Analisis Erodibilitas Tanah Daerah Penelitian 

        Dari hasil perhitungan Tabel 4.1 diketahui bahwa tingkat erodibilitas tanah 

berkisar rendah hingga sangat tinggi. Adapun uraian dari masing-masing kelas dalam 

Tabel 4.1 tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Kelas erodibilitas tanah tinggi 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tinggi adalah satuan lahan 

F1IIMT, S1IIMP, S2IIIRgP. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dapat 

disimpulkan bahwa satuan lahan-satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas 

tinggi disebabkan karena tanah di satuan-satuan lahan tersebut mempunyai 

kandungan debu dan pasir sangat halus yang tinggi, kandungan bahan organik 

yang rendah dan permabilitsa yang lambat. Tanah yang mempunyai kandungan 

pasir halus dan debu yang besar akan mudah tercerai berai apabila terkena pukulan 

air hujan maupun aliran permukaan, hal ini disebabkan daya ikat antar butir atau 

partikel-partikel tanah tidak kuat, begitu pula tanah yang mengandung bahan 

organik yang rendah akan mudah tercerai berai karena stabilitas agregat yang 

kurang mantap karena kurangnya bahan organik. Adapun satuan lahan yang 

mempunyai kelas  tinggi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

b. Kelas erodibilitas agak tinggi 

Satuan lahan yang mempuyai kelas erodibilitas agak tinggi adalah S1IILgT, 

V4IVGrP, S1IILgP. Agak tingginya tingkat erodibilitas di satuan lahan S1IILgT 

karena kandungan pasir halus dan debu yang tinggi, pasir kasar  rendah sebesar,  
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kandungan bahan organik yang sedang sebesar dan struktur tanah granuler halus 

dan tingkat permeabilitas yang rendah sebesar.  

Tanah yang mempunyai kandungan pasir halus dan debu yang besar akan 

mudah tercerai berai apabila terkena pukulan air hujan maupun aliran permukaan, 

hal ini disebabkan daya ikat antar butir atau partikel-partikel tanah tidak kuat, 

begitu pula tanah yang mengandung bahan organik yang rendah akan mudah 

tercerai berai karena stabilitas agregat yang kurang. Selain faktor tersebut juga 

karena struktur tanahnya granuler halus. Menyebabkan ruang atau pori-poro tanah 

sangat kurang. Adapun satuan lahan yang mempunyai kelas agak tinggi dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

 

c. Kelas erodibilits sedang 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas sedang adalah S1IIMT, 

S1IIRgP, S1IIRgT, S1IILgH, S2IIIRgT dan S3IVGrT. Faktor yang menyebabkan 

tingkat erodibilitas tanah sedang di satuan-satuan lahan tersebutaadalah karena 

kandungan baha organik yang rendah dan struktur tanah yang blok serta granuler 

sedang. 

Tanah yang kandungan bahan organik rendah akan mudah tercerai berai 

karena stabilitas agregat yang kurang  namun karena  didukung oleh  struktur tanah 

blok dan granuler sedang yang membentuk agregat yang kuat maka tingkat 

erodibilitas tanah akan menjadi lebih rendah atau tanah akan lebih kuat terhadap 

tanaga erosi. Adapun satuan lahan yang mempunyai kelas sedang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

 

d. Tingkat erodibilitas tanah rendah 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah yang rendah adalah 

S1IILgS. Rendahnya tingkat erodibilitas di satuan lahan S1IILgS adalah karena 

kandungan pasir halus dan debu yang rendah, kandungan bahan organik yang 

tinggi, struktur tanah granuler.  
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Tanah yang kandungan pasir halus dan debu yang redah akan sulit tercerai 

berai apalagi didukung kandunga bahan organiknya tinggi karena, bahan organik 

yang tinggi akan membentuk stabilitas agregat yang kuat. Adapun satuan lahan 

yang mempunyai kelas rendah dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kemusu diketahui 

bahwa :  

1.  Tingkat erodibilitas tanah di daerah penelitian berkisar dari rendah hingga 

tinggi dengan nilai 0,19 – 0,45. Kelas erodibilitas tinggi berkisar 0,45 - 0,48, 

kelas erodibilitas agak tinggi berkisar 0,35 - 0,40, kelas erodibilitas sedang 

berkisar 0,28 - 0,32 dan kelas erodibilitas rendah 0,19. 

      2.  Agihan atau distribusi tingkat erodibilitas tanah sangat tinggi terdapat di 

satuan lahan F1IIMT sebesar 0,43, S1IIMP sebesar 0,48 dan S2IIIRgP sebesar 

0,45. Satuan lahan yang mempuyai kelas erodibilitas agak tinggi adalah 

S1IILgT sebesar 0,35, V4IVGrP sebesar 0,38, S1IILgP  sebesar 0,35 dan 

S1IIRgH sebesar 0,40. Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas 

sedang adalah S1IIMT sebesar 0,32, S1IIRgP sebesar 0,27, S1IIRgT sebesar 

0,32, S1IILgH sebesar 0,28, S2IIIRgT sebesar 0,29 dan S3IVGrT sebesar 

0,24. Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tanah yang rendah 

adalah S1IILgS sebesar 0,19. 

Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tinggi adalah satuan lahan 

yang mempunyai kandungan bahan organik yang rendah dan yang 

mempunyai kandungan pasir halus dan debu tinggi. Satuan lahn yang 

mempunyai tingkat erodibilitas rendah adalah satuan lahan yang mempunyai 

kandungan bahan organik tinggi dan kandungan pasir halus dan debu rendah. 

 

B. Sran-saran 

 

1.  Satuan lahan yang mempunyai tingkat erodibilitas tinggi dengan pemupukan 

dan penanaman tanaman yang berdaun lebar dan beranting banyak 
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2.  Satuan lahan yang mempunyai erodibilitas agak tinggi  dapat dicegah dengan 

cara pemupukan dan pemberian seresah. 

3.  Satuan lahan yang mempunyai erodibilitas sedang dapat dicegah dengan cara 

pemupukan . 

4. Satuan lahan yang mempunyai erodibilitas rendah dapat dicegah dengan cara 

pemupukan dan pengolahan tanah yang baik . Daerah yang digunakan untuk 

persawahan dalam pengelolaan tanahnya perlu diperhatikan dengan baik dan 

perlu dilakukan pumupukan agar tercipta stabilitas agregat yang kuat. 

Pemupukan, perbaikan guludan serta teras-teras perlu dilakukan untuk 

membentuk struktur tanah yang mantap dan tahan terhadap dispersi dan 

pengangkutan air. 
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