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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Erosi merupakan perpindahan material tanah dari satu tempat ke tempat 

yang lain oleh media tertentu, seperti air, angin dan lain sebagainya. Perpindahan 

tanah dari tempat satu ke tempat lain tersebut akan menimbulkan beberapa dampak 

yang tidak diinginkan karena di tempat asal tanah tersebut, 

perpindahannya/pengikisannya akan membuat tanah lebih terbuka dan unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman hilang karena sebagian besar zat/nutrisi telah 

terkikis (Suripin, 2002). Sedangkan pada tempat di mana tanah hasil pengikisan 

berhenti dan mengendap sebagai sedimen, menimbulkan beberapa akibat yang 

salah satunya adalah terganggunya saluran-saluran air dan jika terjadi di sungai-

sungai ataupun di waduk-waduk maka hal itu akan mengganggu penyediaan air 

bersih yang bersumber dari air permukaan (Harjadi dan Agtriariny, 1997). 

Walaupun di lain sisi terkadang sedimen mendatangkan keuntungan yaitu 

penyuburan tanah jika tanah tersebut berasal dari tanah yang subur.  

Tanaman bambu di Desa Waturejo Kecamatan Ngantang ditemukan mulai 

dari dataran rendah sampai pegunungan dan tumbuh pada area dengan kemiringan 

yang curam. Pada umumnya ditemukan di tempat-tempat terbuka dan daerahnya 

bebas dari genangan air. Tanaman bambu hidup merumpun, mempunyai ruas dan 

berbuku (Batubara, 2002).  

Bambu memiliki banyak manfaat terhadap lingkungan, maupun  ekonomi. 

Dari segi lingkungan, salah satu manfaat bambu adalah memiliki kemampuan 
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meresapkan air yang baik, sehingga cocok untuk tanaman pencegah erosi, Tanaman 

bambu yang rapat dapat mengikat tanah pada daerah-daerah lereng, sehingga 

mampu mengurangi erosi, sedimentasi dan longsor. Hal ini dikarenakan tanaman 

bambu memiliki perakaran yang unik dimana perakarannya menyebar ke segala 

arah dan terkait secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak mudah putus. 

Dilihat dari segi ekonomi, sumber daya bambu dapat dijual perbatangnya maupun 

diolah menjadi benda lain yang bisa memberikan keuntungan lebih pada 

masyarakat (Anonim, 2011). Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia 

bambu memegang peranan yang sangat penting. Bambu dikenal oleh masyarakat 

memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan antara lain : batangnya kuat, 

lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan mudah dikerjakan serta 

mudah diangkut. Selain itu bambu juga relatif murah dibanding bahan bangunan 

lain, karena banyak ditemukan di sekitar pemukiman pedesaan. Bambu menjadi 

tanaman serba guna bagi masyarakat pedesaan (Krisdianto, Sumarni dan Ismanto, 

2006).  

Mengetahui besarnya erosi yang terjadi di suatu wilayah merupakan hal 

yang penting, karena selain dapat mengetahui banyaknya tanah yang terangkut juga 

dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk mencari sebuah solusi dari 

permasalahan tersebut. Prediksi erosi dapat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung yaitu melalui model prediksi erosi. Prediksi erosi yang dilakukan 

secara langsung menemui banyak kendala, salah satunya adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan cukup lama, sehingga digunakan sebuah model 

prediksi erosi, model prediksi erosi itu sendiri cukup beragam, seperti halnya USLE 
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(Universal Soil Loss Equation), ANSWER (areal nonpoint source watershed 

environment respon simulation), GUEST (Griffith university erosion system 

template) dan masih banyak lagi model prediksi lainnya (Hidayat, 2003). 

USLE dirancang untuk memprediksi erosi jangka panjang dari erosi lembar 

(Sheet Erosion) dan erosi alur di bawah kondisi tertentu. Persamaan tersebut dapat 

juga memprediksi erosi pada lahanlahan non pertanian, tapi tidak dapat untuk 

memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan sedimen dari erosi parit, 

tebing sungai dan dasar sungai. Alasan utama penggunaan model USLE karena 

model tersebut relative sederhana dan input parameter model yang diperlukan 

mudah diperoleh (Suripin, 2002). 

1.2 Rumusan Masalah 

Di sepanjang wilayah Desa Waturejo Kecamatan Ngantang banyak tumbuh 

tanaman bambu yang tumbuh di daerah berkontur curam, dan bambu tersebut masih 

dapat berdiri dengan kokoh meskipun pada keadaan hujan deras. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada nilai tambah lain bagi bambu di bidang konservasi, 

sehingga perlu untuk diketahui seberapa besarkah tingkat erosi yang terjadi di area 

tanaman bambu tersebut. 

Sumber daya bambu yang banyak, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan konstruksi bangunan atau keperluan rumah tangga, sehingga menarik minat 

peneliti untuk mengidentifikasi sampai seberapa banyak ragam pemanfaatan 

tanaman bambu sehingga dapat diketahui besarnya nilai tambah dari bambu 

tersebut . 
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1.3 Hipotesis 

Ada pun hipotesis pada penelitian ini adalah :  

1) Besar nilai erosi  pada area tanaman bambu di Desa Waturejo

Kecamatan Ngantang berdasarkan analisis data adalah pada kategori

rendah.

2) Bentuk pemanfaatan sumber daya bambu oleh masyarakat Desa

Waturejo Kecamatan Ngantang adalah sebagai kerajinan tangan, olahan

makanan, keperluan rumah tangga dan konstruksi.

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menduga seberapa besar erosi yang terjadi di 

area tanaman bambu dan mengidentifikasi ragam pemanfaatan tanaman bambu oleh 

masyarakat di Desa Waturejo Kecamatan Ngantang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai dugaan 

tingkat erosi di area tanaman bambu dan ragam pemanfaatan tanaman bambu di 

Desa Waturejo Kecamatan Ngantang. 


