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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen 

yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Ekosistem ini terdiri atas 

komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi membentuk kesatuan yang teratur 

(Asdak, 2014) dalam hal ini lebih mengarah pada ekosistem hutan. Hutan sebagai 

ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, didalamnya terdapat salah satu fungsi yang 

sangat penting, yaitu fungsi hidrologi sebagai penyimpanan air dan mengatur peredaran 

air tanah atau mata air. 

Fungsi hutan sebagai fungsi hidrologi sangat erat kaitannya dan saling 

mempengaruhi. Hutan yang dikelola secara lestari akan mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Konsep pengelolaan DAS adalah sebagai 

penyedia air yang berkualitas secara terus menerus. Namun, dalam pelaksanaannya 

kedua indikator tersebut masih belum menemukan kejelasan dan masih belum 

memenuhi harapan yang nyata. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tidak 

dapat dipungkiri bahwa keadaan hutan semakin hari semakin terancam untuk dialih 

fungsikan (Van Noorwijk, et al., 2005). 

Fungsi hidrologi ini tidak lepas dari peran pengelolaan DAS, pengelolaan DAS 

harus dilakukan melalui sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi, 

kelestarian DAS, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, tidak jauh dari 

pengelolaan hutan lestari yaitu adanya keserasihan antara faktor ekologi, ekonomi dan 

sosial. Untuk merealisasikan faktor-faktor tersebut tidaklah mudah diperlukan teknik, 
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waktu dan tenaga yang kompeten, jika itu masyarakat adalah masyarakat yang 

mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi. 

Pengelolaan DAS didasarkan pada kelestarian ekosistem dan pendukungnya. 

Terdapat faktor biotik dan abiotik yang sangat berpengaruh dalam kelesatarian 

kawasan DAS. Namun, pada pelaksanaannya pengelolaan ini tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dengan adanya kerusakan DAS dan adanya 

sepuluh DAS yang kini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah satu diantaranya 

adalah sungai brantas yang mempunyai luasan 1.553.235 ha (Alamendah, 2010).  

DAS brantas secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Timur yang mengalir 

melalui 9 Kabupaten (Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, 

Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo) dan 6 Kota (Batu, Malang, Blitar, Kediri, 

Mojokerto dan Surabaya) dengan hulu yang berada di Kota Batu. Wilayah DAS hulu 

ini berfungsi sebagai daerah konservasi bagi wilayah sungai dari sembilan Kabupaten 

dan enam Kota. Air yang mengalir dari hulu sampai hilir ini sebagian besar 

dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk keperluan sehari-hari atau sebagai saluran 

irigasi untuk keperluan pertanian. Penggunaan lahan di Sub DAS Brantas Hulu ini 

terdiri dari kawasan pelestarian alam (KPA), lahan pertanian dan pemukiman 

masyarakat. Kawasan pelestarian ini banyak dikonversikan menjadi pemukiman dan 

lahan pertanian oleh masyarakat. Petani banyak menanam tanaman yang menggunakan 

lahan kering seperti tanaman apel, cabai, tomat, wortel, dan kentang. Perubahan 

penggunaan lahan di kawasan hulu ini akan berakibat pada keadaan DAS Brantas. 

Akibat penggunaan lahan ini adalah memungkinkan terjadinya aliran permukaan yang 

tinggi kemudian akan mengakibatkan potensi erosi yang tinggi. Jika tidak dilakukan 
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penanganan yang tepat dalam hal ini, akan berakibat fatal mulai dari menurunnya 

kesuburan tanah, adanya sedimentasi, menurunnya kualitas air dan bahkan 

memungkinkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sub DAS Brantas Hulu menjadi sumber air bagi kegiatan perindustrian, 

pertanian dan digunakan sebagai kebutuhan masyarakat. Sebagai sumber air 

seharusnya dapat dikelola dengan baik. Namun, dengan adanya pengalih fungsian 

lahan keadaan DAS tentunya akan mengalami perubahan. Pengalih fungsian lahan dari 

hutan primer menjadi lahan pertanian menjadi sebuah permasalahan seiring dengan 

laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Penggunaan lahan yang berganti secara 

tidak langsung dapat merusak kondisi DAS. Selain itu, potensi terjadinya erosi akan 

tinggi yang akan mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah, adanya sedimentasi, 

menurunnya kualitas air dan berpotensi terjadinya bencana.  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Menghitung besarnya tingkat bahaya erosi yang ditimbulkan akibat perubahan 

lahan dengan metode USLE 

2. Mengetahui wilayah penggunaan lahan dengan potensi bahaya erosi tinggi pada 

Sub DAS Mikro Brantas Hulu  

 

 



4 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat bahaya erosi dan memberikan informasi wilayah dengan potensi erosi tinggi 

serta dapat memberikan alternatif penanggulangan erosi pada Sub DAS Mikro Hulu 

Brantas. 




