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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hutan 

Dalam khazanah Ilmu Kehutanan, pengertian hutan dapat ditinjau dari faktor – 

faktor : wujud biofisik lahan dan tumbuhan yang membentuknya, fungsi ekologi 

yang mampu diberikannya, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau 

kegiatan tertentu lainnya dan status hukum lahan tempat hutan berada. Berbagai 

definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan tertentu dari faktor - 

faktor tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan definisi hutan yang dikehendaki. 

Akan tetapi, pada umumnya definisi – definisi tersebut mengandung sifat – sifat 

tertentu dari faktor – faktor tersebut (Suhendang, 2013).  

Definisi hutan berdasarkan penekanan pada konsep ekologi seperti yang 

disampaikan oleh Helms (1998) “Forest is an ecosystem characterized by a more 

or less dense and extensive tree cover, ofer consisting of stand varying in 

characteristics such as species composition, structure, age class, and associated 

processed, and commonly including meadows, stream, fish, and wildlife. Forest 

include special kind such as : industrial forest, non industrial private forest, 

plantation, publics forest, protection forest, and urban forest”. Artinya: “Hutan 

adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon – pohon yang cukup 

rapat dan luas, sering kali terdiri atas tegakan tegakan yang beraneka ragam sifat, 

seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses – proses yang 

berhubungan; pada umumnya mencakup : padang rumput, sungai, ikan, dan satwa 



 

 

6 

 

liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non – 

industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota”.  

Definisi hutan diatas lebih menekankan kepada fungsi hutan sebagai sebuah 

ekosistem dengan ciri – ciri khusus, yaitu penutupan pohon yang rapat dan cukup 

luas, serta terdiri atas beberapa tegakan yang memiliki ciri – ciri yang beragam 

dalam hal: komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses – proses lain yang 

berhubungan. Adpun yang dimaksud dengan tegakan (stand) adalah sebidang lahan 

hutan yang homogen dan secara geografis terpusat serta memiliki kombinasi sifat 

– sifat fisik lahan, tumbuhan dan fasilitas pengelolaan yang relatif sama, serta 

dengan luas yang melebihi luas minimal yang ditetapkan dalam pengelolaan hutan 

(Davis dan Johnson, 1987).  

Menurut Suhendang (2013) gambaran yang bersifat umum mengenai 

pengertian hutan yaitu sebagai berikut:  

a. Wujud biofisik  

a. Hamparan lahan yang tumbuhi masyarakat tumbuhan yang didominasi 

oleh pohon – pohon dengan kerapatan dan luas yang cukup.  

b. Kumpulan dari bidang – bidang lahan yang ditumbuhi masyarakat 

tumbuhan dan didominasi oleh pohon – pohon atau akan ditumbuhi 

masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon – pohon dengan 

kerapatan dan luasan yang cukup.  

 

b. Pandangan menurut prespektif ekologi  
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a. Merupakan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon – pohon 

atau tumbuhan berkayu lainnya. 

b. Merupakan satu kesatuan ekosistem  

c. Mampu menciptakan iklim mikro didalam hutan yang berbeda dengan 

keadaan disekitarnya di luar hutan. 

 

c. Kepentingan kegiatan yang bersifat operasional  

Merupakan hamparan lahan yang ditumbuhi masyarakat tumbuhan yang 

didominasi oleh pohon – pohon dengan kriteria operasional tertentu yang 

dikehendaki. Kriteria operasional ditetapkan sesuai dengan tujuan kegiatan 

yang akan dilakukan. Dalam devinisi hutan untuk kategori ini telah diuraikan 

contoh kriteria untuk kegiatan inventarisasi hutan menurut FAO (1958), FAO 

(2001), FAO (2010), dan untuk tujuan pengelolaan hutan (Davis dan Johnson 

1987; Bruening 1996).  

 

d. Status hukum lahan 

a. Lahan hutan dapat berstatus tanah yang dibebani hak, misalnya hak milik 

(hutan milik) atau tanah negara (hutan negara). 

b. Lahan dapat memiliki keadaan biofisik berhutan atau tidak berhutan, asal 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan tetap. 

2.2. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo 

Hutan pada wilayah Jawa Timur ini pembagiannya dilakukan berdasarkan 

fungsinya sebagaimana diterangkan pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
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mulai dari hutan produksi, hutan lindung hingga hutan konservasi salah satunya 

adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo yang masuk dalam hutan 

konservasi. Dalam Profil Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya R. Soerjo 

(2014) “Kawasan Tahura R. Soerjo terletak pada posisi geografis 7o40’10” – 

7o49’31” LS dan 112o22’12” – 112o46’30” BT. Sejarah TAHURA R. Soerjo: 

1. Cagar alam Gunung Arjuno Lalijiwo yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Gouvernor Bessliute Nomor 3 Stbld Nomor 243 tanggal 28 Mei 1928 Jo. GB 

Nomor 25 Stbld Nomor 109 tanggal 19 Maret 1935 dan selanjutnya ditetapkan 

kembali dengan surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria RI Nomor 

250/Kpts/Um/5/1972 tanggal 25 Mei 1972 diperluas menjadi 4.960 Ha.  

2. Penetapan kawasan tersebut menjadi cagar alam untuk melindungi 

keanekaragaman hayati berupa Macan Tutul, Jelarang, Lutung, Elang Jawa, 

Julang Mas, jenis anggrek endemik misalnya anggrek Ceratostyllis 

anjasmoroensis JJ Wood & JB Comber  yang ditemukan pertama kali di G. 

Anjasmoro pada tahun 1978 dan Anggrek Mutiara atau Corybas pictus (Blume) 

O.K. var dorowatiensis J.J.S. yang ditemukan hanya di G. Dorowati. 

3. Tahura R. Soerjo terdiri atas Cagar Alam Arjuno Lalijiwo (PHPA) seluas 4.960 

Ha, hutan lindung (Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, Gunung Biru, dan 

Gunung Limas, dll) seluas 22.868,30 Ha. dan sebagian lagi berupa tanah RVE 

(Recht van Eigendom) seluas 40 Ha.  

4. Kawasan Hutan Arjuno Lalijiwo ditunjuk menjadi Tahura R. Soerjo 

berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1128/Kpts-II/1992 

tanggal 19 September 1992 dengan luas 25.000 Ha.  
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5. Sedangkan pembangunannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 

29 Tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992. Peresmian Tahura R. Soerjo dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan Pekan Penghijauan Nasional di Provinsi 

Sulawesi Utara pada tanggal 19 Desember 1992. Setelah dilakukan pengukuran 

dan penataan batas, luas kawasan Tahura R. Soerjo sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/2001 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan 

No. 1190?Kpts-II/2002 adalah 27.868.30 Ha.  

Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya di sebut Tahuta R. Soerjo adalah 

kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan 

atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan 

bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 

27.868,30 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga 

nol) Hektare yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, 

Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, dan Kota Batu 

Provinsi Jawa Timur. Kawasan Tahura terbagi atas 5 Blok, yaitu:  

1. Blok Perlindungan  

Merupakan bagian Tahura yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat 

dimasuki melalui perijinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas bagi 

bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan di 

pegunungan Arjuno Lalijiwo (±1.800-3.339 mdpl). 

2.  Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa 
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Merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari 

makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar dan 

tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan 

bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia, seperti di 

Padang rumput di Lembah kijang (±2.950 mdpl). 

3. Blok Pemanfaatan Intensif  

Merupakan daerah di dalam kawasan TAHURA yang dikembangkan dengan 

pertimbangan potensi yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, 

pendidikan dan wisata bebas, terdapat di Pemandian air panas Cangar Pusat 

Bina Cinta Alam di Claket, jalur pendakian di Tretes, Air Terjun Watu Ondo 

di Pacet dan Air Terjun Tretes di Galengandowo. 

4. Blok Pemanfaatan Tradisional 

Merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk 

kegiatan yang menunjang pariwisata alam dan atau untuk penanaman tanaman 

keras sebagai upaya pengalihan yang diperlukan untuk meredam tekanan 

masyarakat terhadap potensi kawasan Tahura, dalam bentuk hutan cadangan 

pangan atau wana farma/pola wanatani dengan tetap memperhatikan aspek 

konservasi dan pelestarian alam.  

5. Blok Rehabilitasi  

Blok Rehabilitasi adalah merupakan blok sementara/peralihan untuk diubah 

menjadi blok lain setelah adanya upaya rehabilitasi/pembinaan alam 

mengembalikan ke keadaan ekosistem mendekati aslinya.  
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2.3. Erosi 

Sebagai sumber daya yang banyak diunakan, tanah dapat mengalami 

pengikisan (erosi) akibat bekerjanya gaya-gaya dari agen penyebab, misalnya, air 

hujan, angin, dan/atau hujan. Secara alami tanah mengalami pengikisan atau erosi. 

Erosi ini sering disebut dengan erosi geologi atau geological erosion. Erosi jenis ini 

tidak berbahaya karena lajunya seimbang dengan pembentukan tanah di tempat 

terjadinya tersebut. Kehadiran manusia sejak pertama kali di bumi ini, disadari atau 

tidak, mulai meningkatkan laju erosi. Erosi ini terjadi akibat adanya perubahan pola 

penutupan tanah, dari pola alami menjadi pola buatan manusia. Erosi ini dikenal 

sebagai “erosi dipercepat” atau accelerated erosion (Rahim, 2012).  Menurut 

Triwanto, 2012 “Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian 

tanah dari suatu tempat ke tempat lain”, dengan demikian erosi ini merupakan 

tahapan dari terkikisnya bagian pada tanah yang dipengaruhi berbagai faktor 

dengan mekanisme yang kompak.  

Air hujan yang jatuh di permukaan tanah, akan menghancurkan aggregat dan 

terlepasnya partikel – partikel tanah yang dibantu atau dipercepat oleh adanya daya 

penghancur dari air itu sendiri. Selanjutnya partikel – partikel tanah ini akan 

menyumbat pori – pori tanah, sehingga menurunkan kapasitas dan laju infiltrasi 

(mm/jam) air ke dalam tanah. Dengan demikian jelas bahwa jika intensitas hujan 

yang turun lebih tinggi dari kapasitas dan laju infiltrasi akan terjadi genangan air di 

permukaan tanah, yang kemudian akan mengalir menjadi aliran permukaan itu 

sendiri. Selanjutnya energi aliran permukaan sudah tidak mampu lagi untuk 

mengangkut partikel – partikel tanah tersebut maka terjadilah pengendapan. Ada 
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beberapa pengaruh erosi terhadap fisik tanah seperti: Penghanyutan partikel tanah, 

Perubahan struktur tanah, Penurunan kapasitas infiltrasi dan penampungan, dan 

Perubahan profil tanah (Triwanto, 2012). 

Erosi yang sering terjadi pada berbagai lahan ini disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, dalam Ramadhon (2009) menurut Rahim (2003), faktor-faktor yang 

mempengaruhi erosi tanah meliputi hujan, angin, limpasan permukaan, jenis tanah, 

kemiringan lereng, penutupan tanah baik oleh vegetasi atau lainnya, dan ada atau 

tidaknya tindakan konservasi.  

Erosi yang disebabkan oleh beberapa faktor diatas kemudian dibedakan 

berdasarkan berbagai aspek, dalam Londongsalu (2008) menurut Asdak (2004), 

proses erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan: pengelupasan (detachment), 

pengangkutan (transportation), dan pengendapan (sedimentation). Erosi permukaan 

(tanah) disebabkan oleh air hujan dan juga dapat terjadi karena tenaga angin dan salju. 

Beberapa tipe erosi permukaan yang umum dijumpai di daerah tropis adalah: 

1. Erosi percikan adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas 

oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau sebagai air lolos. 

2. Erosi kulit adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di 

daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan air aliran (runoff). 

3. Erosi alur adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan pertikel-

pertikel tanah oleh aliran air larian yang terkonsentrasi di dalam saluran-

saluran air. 

4. Erosi selokan/parit adalah erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih 

dalam dan lebar serta merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. 
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5. Erosi tebing sungai adalah pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan 

penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. 

2.4. Faktor – Faktor Erosi 

Menurut Arsyad (2000), pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa erosi adalah 

akibat interaksi kerja antara faktor-faktor iklim, vegetasi, topografi, tanah dan 

manusia, yang dapat dinyatakan dalam persamaan deskriptif dibawah ini. 

E = f (iklim, topografi, vegetasi, tanah, manusia) .......(1) 

1. Iklim  

Iklim ini berhubungan dengan intensitas hujan. Hujan mempunyai pengaruh 

besar pada proses terjadinya erosi tanah. Daerah dengan intensitas hujan yang 

tinggi sangat rawan mengalamai erosi tanah. Sebaliknya, tanah yang berada di 

wilayah dengan intensitas hujan yang rendah cukup aman dari bahaya erosi. 

Perubahan iklim global atau yang sering disebut dengan pemanasan global. 

Meningkatnya suhu bumi menyebabkan mencairnya es di kutub. Ketika es di 

kutub mencair secara signifikan maka akan menyebabkan naiknya permukaan 

air laut sehingga akan menggerus daratan yang rendah seperti pantai. Hal ini 

lah yang menyebabkan terjadinya erosi di daerah pantai. 

2. Topografi 

Salah satu faktor penyebab erosi selanjutnya adalah topografi. Topografi pada 

suatu daerah berpengaruh pada jumlah tanah yang akan terkikis oleh air. Tanah 

yang berada di daerah lereng yang curam sangat peka terhadap erosi. Lereng 

yang panjang membuat air mengalir dengan deras dalam jumlah yang banyak. 

Aliran air di lereng panjang tersebut akan mengikis dan mengangkut tanah ke 
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daerah yang rendah. Sementara itu, daerah dengan topografi yang landai lebih 

tahan terhadap erosi tanah, tetapi mengalami ancaman terjadinya genangan air. 

3. Vegetasi 

Vegetasi juga menjadi faktor penyebab terjadinya erosi. Yang disebut vegetasi 

adalah tanaman atau pepohonan yang menutupi tanah. Pohon- pohon akan 

menghalangi air hujan sehingga tidak langsung jatuh menimpa tanah. Selain 

itu pohon di hutan juga dapat membantu tanah menyerap air hujan dan 

mengurangi aliran air di permukaan tanah. Jika pepohonan terutama yang 

berada di daerah aliran sungai ditebang maka daerah tersebut akan mudah 

terkena erosi tanah.   

4. Tanah  

Faktor penyebab erosi yang pertama adalah kondisi tanah. Beberapa hal yang 

termasuk dalam kondisi tanah yakni tekstur dan struktur tanah, banyaknya 

bahan organik di dalam tanah dan daya serap tanah terhadap air. Tanah dengan 

tekstur butiran halus adalah jenis tanah yang paling rawan terkena erosi. Ini 

dikarenakan tanah pasir tidak menetap dan mudah hancur ketika terkena aliran 

air. Tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah dan kedap air juga 

mudah mengalami erosi. Sementara itu, tanah dengan tekstur yang berpasir 

tidak peka terhadap erosi karena ukuran partikelnya yang lebih besar sehingga 

tidak mudah terbawa oleh air. Tanah yang berstruktur gumpalan atau membulat 

lebih tahan terhadap ancaman erosi karena dapat menyerap lebih banyak air 

dan mengurangi aliran permukaan. Tanah dengan kemampuan menyerap yang 
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tinggi dan mengandung bahan organik dalam jumlah banyak juga lebih tahan 

terhadap erosi. 

5. Manusia  

Proses terjadinya erosi juga bisa disebabkan oleh manusia. Bahkan manusia 

berperan dalam mempercepat laju erosi. Tidak semua aktivitas manusia dapat 

menyebabkan terjadi percepatan laju erosi. Kegiatan manusia yang dapat 

menekan laju erosi diantaranya adalah kegiatan pertambangan dan ekspliotasi 

hutan. Pertambangan yang melibatkan proses pengerukan tanah akan 

mengubah kontur tanah sehingga tanah lebih cepat mengalami erosi. Manusia 

seringkali mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan membangun 

infrastruktur tanpa melakukan analisis dampak terhadap lingkungan. Hal ini 

lah yang membuat laju erosi tanah semakin cepat. Meski demikian, manusia 

sebagai makhluk tercerdas di bumi seharusnya bisa berperan dalam 

memperbaiki dan melestarikan lingkungan tempat hidupnya. Diantara kegiatan 

yang dapat menghambat laju erosi yakni penanaman kembali hutan yang 

gundul dan membuat terasering di daerah berlereng. 

2.5. Pendugaan Erosi 

Dalam Ispriyanto (2001) menurut Poerwowidodo (1999) ada beberapa macam 

cara pendugaan besar erosi antara lain dengan menggunakan metode USLE, metode 

SLEMSA, dan metode RULSE.  

a. Metode USLE  

USLE merupakan kependekan dari Universal Soil Los Equation yang 

merupakan persamaan umum untuk memprakirakan laju erosi lembar dan erosi 
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alur dari sebidang lahan berukuran kecil berdasarkan penilaian di penampilan 

fisik lahan yang mengendalikan secara kuat terjadinya erosi tanah. Ukuran 

lahan yang kecil menjadi persyaratan utama dalam upaya meminimumkan 

keragaman penampilan fisik lahan sehingga meningkatkan keakuratan nilai 

laju erosi tanah yang prakirakan.  

Nilai faktor R dalam USLE adalah jumlah satuan – satuan indeks erosivitas 

hujan. Indeks erosivitas curah hujan bersimbol EI atau EI30 dan ditetapkan oleh 

Wischemeir dan Mannering (1961) berdasarkan ciri – ciri hujan di berbagai 

lokasi di Amerika Serikat dan negara lain, yang dinilai berkaitan erat dengan 

laju erosi tanah yaitu energi kinetik hujan (EK) dan intensitas hujan maksimum 

dalam 30 menit (I30).  

Nilai faktor K adalah kepekaan tanah terhadap erosi yang didapat dari 

perbandingan laju erosi tanah dengan indeks erosivitas hujan di petak standar 

(panjang 22,1 m, kemiringan lereng 9 %, tanah dibiarkan terbuka, tanpa 

tindakan konservasi). Wischemeir et al. (1971) mengembangkan metode 

penetapan nilai faktor K secara cepat dengan menggunakan nomograf tanah. 

Nomograf ini disusun oleh lima parameter yaitu % fraksi debu dan pasir sangat 

halus, % fraksi pasir, % bahan organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah.  

Faktor – faktor topografi yaitu panjang lereng dan faktor kemiringan 

dalam USLE dapat ditetapkan secara terpisah sebagai nilai faktor L dan faktor 

S, namun untuk berbagai pekerjaan lapangan yang lebih teknis faktor – faktor 

tersebut disatukan menjadi faktor LS. Faktor L adalah pembanding antara laju 

erosi tanah dari suatu lahan dengan panjang lereng tertentu dengan nilai laju 
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erosi dari suatu lahan dengan panjang lereng di petak standar (22,1 m). Nilai 

faktor S adalah perbandingan antara laju erosi tanah dari suatu lahan dengan 

kemiringan tertentu dan laju erosi tanah dari lahan dengan kemiringan lereng 

di petak standar (9%). 

Nilai faktor penutupan lahan dalam USLE adalah perbandingan antara laju 

erosi tanah dari suatu lahan berpenutupan dan memperoleh pengelolaan 

tertentu dan laju erosi tanah dari lahan tanpa vegetasi yang dibersihkan dan 

dibedakan. Nilai faktor C ini mengukur seluruh pengaruh perpaduan hubungan 

antara peubah – peubah penutupan tanah dan pengelolaan lahan.  

Nilai faktor tindakan konservasi tanah atau nilai faktor P dalam USLE 

adalah perbandingan nilai laju erosi tanah dari suatu lahan yang memperoleh 

tindakan konservasi tertentu terhadap laju erosi tanah lahan tersebut jika diolah 

mengikuti arah kemiringan lahan.  

Menurut Purwanto (1989) USLE memiliki suatu kelebihan, yaitu proses 

pengolahan datanya yang sederhana, sehingga mudah dihitung secara manual 

dan cepat, hal ini memang memudahkan para petugas yang bekerja di lapangan 

dalam membuat suatu prakiraan kasar terhadap besarnya laju erosi.    

b. Metode SLEMSA 

SLEMSA merupakan kependekan dari Soil Los Estimation Model for 

South Afrika yang dikembangkan oleh Elwell (1977) sebagai upaya 

menyederhanakan model USLE berdasrkan di perbedaan batas kuantitatif 

erodibilitas tanah. Model ini dirancang untuk mengurangi kebutuhan biaya dan 

waktu kerja kajian petak ukur langan dalam menetapkan niali – nilai mandiri 
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masing – masing faktor pengendali erosi tanah. Penetapan parameter 

pengendali erosi tanah dengan model ini tetap berdasarkan pada kajian satuan 

petak ukur yaitu : 

Z = K.C.X ................(2) 

dimana : 

Z = Nilai tengah prakiraan laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun) 

K = Nilai tengah laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun) dari petak contoh 

baku (30 m x 10 m, kemiringan 4,5 % terbukan dan diketahui nilai 

erodibilitasnya) 

C = Nilai perbandingan laju erosi tanah antara petak ukur bertanaman dan 

petak ukur yang dibedakan dalam keadaan tanpa penutup 

X = Perbandingan antara laju erosi tanah antara lapangan yang memiliki 

panjang lereng dan kemiringan tertentu dengan laju erosi dari petak ukur.  

 

c. Metode RUSLE 

Menurut Poerwowidodo (1999) metode ini dikembangkan untuk 

memperbaiki kelemahan – kelemahan yang terdapat di USLE dengan 

memperbarui data dan pendekatan baru, koreksi kelemahan – kelemahan 

USLE, dan penggunaan teknologi baru yaitu teknologi berdasarkan komputer. 

Metode RUSLE ini diterbitkan pertama kali pada Bulan Desember 1992. Sejak 

pertama kali dipublikasikan program RUSLE telah mengalami berbagai 

perubahan pada perangkat lunak versi RUSLE SWCS 1.03. Pada bulan April 

1994 kembali SWCS–USDA menerbitkan RULSE SWCS 1.04 kedua program 
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ini dirancang dalam DOS. ARS-USDA sejak akhir tahun 1996 menerbitkan 

RUSLE 2 dalam bahasa Windows.  

Kondisi dari faktor – faktor yang mempengarhi besarnya nilai erosi yakni 

erosivitas, erodibilitas, indeks panjang dan kemiringan lereng sera indeks 

pengelolaan tanaman dan konservasi tanah bersifat dinamis yang artinya dapat 

berubah – ubah. Dari beberapa metode untuk memperkirakan besarnya erosi 

permukaan, metode Universal Soil Loss Equation (USLE) adalah metode yang 

paling umum digunakan Asdak (1995) dalam Purnama (2008). 


