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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Erosi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling serius 

di seluruh belahan bumi saat ini, dan dalam jangka panjang adanya peningkatan 

erosi dan aliran permukaan dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah di 

lahan yang terkena erosi (Sansakila, 2013). Diduga beberapa tahun kedepan akan 

membuat lapisan tanah atas akan berkurang. Lahan yang marjinal membuat 

pertumbuhan tanaman akan tergangu berimbas kepada berbagai hal. 

 Seiring meningkatnya laju pertumbuhan manusia dan banyaknya laju 

pertumbuhan selain sektor kehutanan membuat kebutuhan tanah ataupun lahan 

juga meningkat. Tata guna lahan yang salah dapat menyebabkan kenaikan laju 

erosi di suatu wilayah. Menurut Pratiwi (2013), bahwa karakteristik lahan yang 

sesuai peruntukannya juga akan mengakibatkan produktifitas lahan yang tersebut 

menjadi naik. Produktivitas lahan akan naik apabila karakteristik lahan digunakan 

dengan baik, sehingga menghasilkan hal-hal yang berguna untuk masyarakat. 

 Peningkatan laju erosi yang ada dapat membuat sedimentasi pada sungai 

atau waduk akan semakin besar. Peningkatan laju erosi ini juga bersamaan dengan 

peningkatan sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi dapat berimbas pada daya guna 

waduk maupun keberadaan sungai berkurang. Secara tidak langsung juga 

sedimentsi yang ada dapat memicu banjir dan kekeringan. Menurut Yudiarso, Ery, 

Widianto (2014) menerangkan bahwa sedimentasi pada waduk selorejo seberat 

134.663,27 ton/tahun. Berdasarkan inflow sedimen tersebut, dengan menggunakan 
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efisiensi tangkapan waduk dengan metode Brunne diperoleh sisa usia guna waduk 

kurang dari 12 tahun, sedangkan untuk metode Churchill diperoleh usia guna 

waduk lebih dari 12 tahun. Erosi dapat membuat daya dukung sungai ataupun 

waduk baik untuk olahraga, irigasi, wisata bahkan untuk transportasi berkurang. 

 Kecamatan pujon termasuk kedalam wilayah administrasi kabupaten 

malang banyak kawasan pemukiman pedesaan dimana kawasan pemukiman 

didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, lahan kosong dengan 

aksesibiitas yang umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang yang 

terbatas atau bahkan tidak ada berdampak terjadinya longsor. Tata guna lahan 

yang baik akan membuat keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Muttaqin (2014), bahwa sebagian besar kawasan di 

Kecamatan Pujon beresiko tinggi terjadinya bencana tanah longsor, kekeringan 

dan banjir bandang. 

 Water Erosion Predict Project (WEPP) adalah aplikasi yang dapat 

digunakan untuk pendugaan nilai laju erosi tanah. WEPP ini terhitung baru 

didalam hal pendugaan laju erosi tanah. Metode-metode sebelumnya mampu 

menduga nilai laju erosi, namun WEPP memiliki kemampan untuk menduga 

selain nilai laju erosi yaitu sedimentasi dan run off. WEPP bisa dikatakan lebih 

lengkap dari pada metode sebelumnya. Masukkan data untuk WEPP yaitu tanah, 

topografi, iklim dan penggunaan lahan. Keluaran seperti nilai erosi, sedimentasi 

dan run off  membuat WEPP lebih unggul dari pendugaan erosi dengan metode 

lain. WEPP memiliki kemampuan untuk menduga nilai laju erosi tanah selama 
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100 tahun, sehingga akan mempermudah dalam pengambilan kebijakan untuk 

pengelolaan di suatu kawasan. 

 Keberadaan lingkungan yang baik akan berdampak besar bagi semua 

makhluk hidup. Pengelolaan lingkungan yang efektif terhadap laju ersosi dapat 

dilakukan dengan cara pemantauan. Pemantauan yang diadakan secara 

berkelanjutan akan membuat membuat pengambilan kebijakan pengelolaan 

lingkungan juga berkelanjutan, sehingga diperlukan penelitian tentang laju erosi 

di berbagai lahan berdasarkan empat parameter antara lain: kelerengaan, tanah, 

iklim dan manajemen tanaman yang berada pada Kecamatan Pujon dapat 

menimbulkan dampak erosi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan lahan yang salah dapat menimbulkan berbagai dampak 

negatif diantaranya banjir, tanah longsor dan kekeringan. Penggunaan lahan yang 

tepat dapat mengurangi dampak dari erosi tanah. Karakteristik lahan akan sangat 

mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan pada lahan tersebut. 

Kecamatan Pujon memiliki karakteristik lahan yang bermacam-macam. 

Kecamatan Pujon juga termasuk ke dalam wilayah yang rawan longsor dan 

banyak dijumpai lahan yang kritis yang diakibatkan oleh erosi. 

Berdasarkan fakta di lapangan yang telah diuraikan, maka diketahui 

adanya permasalahan yang timbul, adalah seberapa banyak dan bagaimana 

mengukur nilai laju erosi lahan di Kecamatan Pujon apabila dianalisis dengan 

aplikasi WEPP serta bagaimana klasifikasi bahaya erosi yang ditimbulkan 

darihasil pendugaaan erosidengan aplikasi WEPP. 
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1.3 Tujuan Kegiatan 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk:  

1) Untuk mengidentifikasi nilai erosi pada lahan di Kecamatan Pujon 

berdasarkan aplikasi WEPP 

2) Untuk mengidentifikasi nilai klasifikasi kelas bahaya erosi yang 

ditimbulkan dari hasil pendugaan erosi dengan aplikasi WEPP 

1.4 Manfaat Kegiatan 

 Dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan 

wawasan mengenai nilai erosi yang ada pada Kecamatan Pujon. Nilai pendugaan 

erosi yang telah didapatkan akan menjadi acuan dalam penilaian tingkat bahaya 

erosi, untuk mengantisiasi terjadinya bahaya erosi. 


