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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota wisata Batu merupakan kawasan yang dikenal sebagai tempat 

peristirahatan yang menyuguhkan panorama indah bagi wisatawan yang berasal 

dari berbagai daerah. Banyaknya gunung dan bukit-bukit yang mengelilingi 

menambah kota Batu semakin terasa sejuk dan nyaman. Berbagai fasilitas 

pariwisata di kota ini bisa dinikmati oleh para pengunjung yang ingin berlibur ke 

kota ini, diantaranya ada pesona wahana wisata bermain, kuliner, sejarah, dan 

yang tak kalah pentingnya lagi ekowisata alam. Dibalik keindahan pariwisata, 

kota Batu juga menyimpan beberapa permasalahan yang tak lepas dari kegiatan 

manusia. Salah satu permasalahan yang timbul yakni bencana alam banjir 

bandang yang diakibatkan adanya pengalihan fungsi hutan di sekitar kawasan 

daerah aliran sungai (DAS) Brantas, sehingga kepekaan tanah pada kawasan 

(DAS) Brantas mudah tererosi. 

Pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai awalnya didominasi oleh hutan, 

kemudian banyak dialihfungsikan untuk kegiatan lain. Hal ini terjadi akibat 

intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik 

kebutuhan materil maupun kebutuhan spiritual (Arsyad, 2006). Pengalihan fungsi 

hutan baik untuk keperluan pertanian maupun keperluan lain diperlukan 

pemikiran secara seksama dalam pengambilan keputusan pemanfaatan yang 

paling menguntungkan terhadap sumberdaya yang ada. Kecenderungan perubahan 
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pemanfaatan lahan yang terjadi sangat potensial terhadap erosi permukaan yang 

akan menyebabkan degradasi lahan.  

Banyak faktor yang menyebabkan erosi diantaranya : erosivitas, 

erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, serta manusia. Menurut 

Morgan (1986) faktor erodibilitas menunjukkan kemudahan tanah mengalami 

erosi, semakin tinggi nilai erodibilitas semakin mudah tanah tererosi. Tingginya 

faktor erodibilitas antara satu tempat dengan tempat yang lain disebabkan kondisi 

tekstur tanahnya yaitu rendahnya tekstur liat, tingginya persentase pasir sangat 

halus dan debu jika dibandingkan tanah lokasi yang satu dengan yang lain. Dari 

hasil penelusuran team Implementasi Kaji Cepat Hidrologi (RHA) di Hulu DAS 

Berantas, Jawa Timur (2009). Kawasan DAS Mikro Talun terdapat beberapa titik 

longsor yang diakibatkan erosi yang terjadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai erodibilitas tanah yang ada pada kawasan DAS Mikro Talun yang terletak di 

Coban Talun Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu tinggi, dengan 

adanya temuan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti besaran nilai 

erosi  tanah pada kawasan tersebut mulai awal tahun 2014 hingga Mei 2014.  

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang ada pada kawasan DAS Mikro Talun merupakan 

bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, adanya perubahan fungsi hutan di 

kawasan sungai mengindikasikan kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas) 

semakin tinggi. Adanya permasalahan yang terjadi pada kawasan sungai Brantas, 

sehingga muncul keinginan untuk melakukan penelitian terhadap pendugaan nilai 
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erosi pada kawasan bantaran sungai Coban Talun, sebagai salah satu faktor 

pendugaan besarnya erosi yang terjadi pada kawasan tersebut. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menduga nilai erosi pada kawasan bantaran 

sungai Coban Talun. Hasil dari nilai tersebut diharapkan dapat menunjukkan 

kepekaan tanah Coban Talun terhadap erosi, sehingga mampu dijadikan acuan 

dalam upaya konservasi. 

1.4 Kegunaan penelitian 

a) Dari hasil data penelitian diharapkan mampu dijadikan acuan dalam 

menentukan prioritas konservasi dan penangana bagi instansi terkait. 

b) Adanya data dari hasil uji lapangan diharapkan mampu dijadikan sebagai 

acuan dalam menjaga dan meningkatkan produktifitas tanah, kualitas dan 

kuantitas air. 

  

 


