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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan 

seluruh makhluk hudup lain di bumi ini. Tanah merupakan bagian dari habitat 

sebagian makhluk hidup serta tanah digunakan sebagai lahan dalam kegiatan 

bercocok tanam oleh manusia. Namun sayangnya, akhir-akhir ini tanah 

mengalami  kerusakan perlahan. Tentunya dengan kerusakan yang ada membuat 

tanah mengalami penurunan mutu. Erosi menjadi salah satu faktor penurunan 

mutu tanah melalui proses pencucian hara tanah. Arsyad mengatakan bahwa 

“erosi adalah hilang atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah oleh air atau 

angin. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur serta berkurangnya 

kemampuan tanah untuk menahan air” (Arsyad, 2010).  

 Menurut Alie “proses erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan, 

pengelupasaan (detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan 

(sendimentation). Tinjauan lebih lanjut akibat adanya erosi adalah munculnya 

sedimentasi” (Alie, 2015). Metode yang sering di gunakan dalam pendugaan erosi 

adalah metode USLE. Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) 

dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978).  

 Arsyad menuturkan bahwa “USLE adalah suatu model pengukuran erosi 

yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata jangka panjang dari erosi 

lembar atau alur di bawah keadaan tertentu. Metode tersebut juga bermanfaat 
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untuk tanah tempat bangunan dan penggunaan non pertanian, tetapi tidak dapat 

meprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi 

parit, tebing sungai dan dasar sungai” (Arsyad, 2010) 

 Menurut Ispriyanto “Universal Soil Loss Equation (USLE) sudah dua 

puluh tahun lebih digunakan sebagai metode pendugaan besarnya erosi yang 

cukup baik. Metode ini dikembangkan di Amerika Utara dengan tujuan untuk 

mengetahui besarnya erosi pada lahan pertanian. Pengembangan metode ini 

didasarkan pada hasil pengukuran pada sepuluh ribu stasiun pengamatan erosi 

yang tersebar di seluruh Amerika Utara. Metode USLE memiliki kesederhanaan, 

kemudahan dalam pemasukan input data, dan hasil yang cukup baik sehingga 

metode ini banyak dipakai di berbagai sektor di luar pertanian termasuk di sektor 

kehutanan (Ispriyanto, 2001). 

 Berdasarkan situs online, Desa Pujon Kidul memiliki luas wilayah 

323.159 ha. Jumlah kepala keluarga yang ada sebanyak 1,324 KK di tahun 2015. 

Desa Pujon Kidul berada di ketinggian 1.000 - 1.800 mdpl. (pujonkidul.desa.id). 

Para penduduk mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dan peternak. 

Namun sayangnya dengan sistem yang bertahun-tahun dikembangkan di bidang 

pertanian, selalu menurun hasil panen yang diperoleh. Disamping hal tersebut, 

efek yang ditimbulkan dari pengolahan lahan yang kurang tepat tersebut 

mengakibatkan terjadinya kerusakan alam terutama pencucian hara tanah serta 

erosi.  

 Sistem Agroforestri mulai dikembangkan di hutan produksi beberapa 

tahun belakangan di desa ini. Tujuannya sangat jelas yaitu untuk memberdayakan 
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para petani dari segi ekonomi. Di samping itu juga dapat mencegah terjadinya 

erosi yang berlebih akibat berkurangnya tegakan hutan yang ada dari tahun ke 

tahun.  Dengan demikian maka perlu dilakukan pendugaan erosi yang ada di 

hutan produksi yang menggunakan sistem agroforestri agar dapat mengetahui 

besarnya laju erosi pada suatu daerah tertentu dan dapat menentukan langkah-

langkah pencegahan terhadap erosi melalui pendekatan konservasi sekaligus 

menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengolahan lahan selanjutnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Laju erosi yang terjadi akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Saat 

memasuki musim penghujan hampir bisa dipastikan air di tiap DAS (daerah aliran 

sungai) membawa partikel-partikel tanah. Pertanyaan yang timbul adalah seberapa 

besar laju erosi pada hutan produksi pada penggunaan sistem agroforestri. Maka 

perlu dilakukan pendugaan besaran laju erosi yang ada di Hutan Produksi dengan 

sistem agroforestri di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.    

1.3 Tujuan    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga besaran laju erosi yang 

ada di Hutan Produksi dengan sistem agroforestri di Desa Pujon Kidul, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat 

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai pendugaan erosi ini dapat  

menentukan tindakan konservasi tanah dan air yang tepat sehingga dapat 

meminimalkan laju erosi. Disamping itu juga  dapat dijadikan sebagai masukan 

pemerintah setempat dalam pengolahan lahan selanjutnya. 


