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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018 di kawasan 

hutan produksi yang menggunakan sistem agroforestri yaitu di petak 93 dan 94 

Perum Perhutani RPH Pujon Selatan, BKPH Pujon, Desa Pujon Kidul, Kecamatan 

Pujon, Kabupaten Malang 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penilitian ini diantaranya:  

a) GPS (Global Positioning System) 

b) Perangkat computer yang dilengkapi softwear Arc View GIS 

c) Bor tanah, pisau, ring contoh tanah, klinometer, altimeter, meteran, 

kantong plastik, kertas label, karet gelang, pH meter, kertas saring 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Peta jenis tanah, peta rupa bumi, peta geologi, peta kemiringan lereng, 

peta penggunaan lahan, kawasan hutan produksi 

b) Berbagai bahan kemikalia untuk kegiatan analisis laboratorium. 

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

eksploratif yang dilakukan dengan kegiatan survey lapangan yang ditujukan untuk 

mengetahui besaran nilai prediksi erosi pada masing-masing unit lahan di lokasi 
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penelitian. Penentuan titik contoh dilakukan dengan sengaja/langsung (purposive 

sampling) berdasarkan hasil overlay 4 (empat) jenis peta yaitu peta penggunaan 

lahan, peta kelerangan, peta administratif, dan peta jenis tanah. Pengambilan 

contoh tanah dilakukan hingga kedalaman 20 cm dengan diameter  10 cm.  

3.3.1 Tatalaksana Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menentukan batas daerah penelitian untuk mempermudah dalam pengambilan 

contoh. 

2. Mengambil data sekunder berupa peta penggunaan lahan dan peta kemiringan 

kabupaten Malang pada BAPPEDA 

3. Melakukan digitasi 4 (empat) jenis peta yaitu peta jenis tanah, peta 

penggunaan lahan, peta administratif dan peta kemiringan lereng 

menggunakan softwear Arc View GIS.  Masing-masing peta tersebut masih 

dalam bentuk vektor sehingga harus dirubah dalam bentuk spasial untuk 

selanjutnya dapat dilalakukan overlay. 

4. Melakukan Overlay peta dengan softwear Arc View GIS. Peta yang dilakukan 

overlay yaitu peta jenis tanah, penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng 

dan peta administratif untuk mendapatkan Satuan Peta Lahan (SPL). Kegiatan 

overlay singkatnya adalah kegiatan menggabungkan dari semua jenis peta 

sehingga terlihat perpotongannya.     

5. Melakukan pengambilan contoh tanah sebagai pendugaan awal jenis tanah 

yang ada di lokasi penelitian sebagai dasar pembuatan Satuan Peta Tanah 
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(SPT). Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan diameter 10 cm dan 

dengan kedalaman 20 cm dengan menggunakan ring contoh tanah. 

6. Menguji tekstur dan kandungan bahan organik  contoh tanah di Laboratorium. 

7. Menguji struktur contoh tanah di Laboratorium. 

8. Menguji tingkat permeabilitas contoh tanah di Laboratorium  

9. Mengamati kondisi lapangan pada masing masing SPL untuk mendapatkan 

karakteristik lahan yang meliputi: 

a. Kedalaman tanah, pengukuran kedalaman tanah dapat dilakukan secara 

langsung dilapangan dengan melakukan pengeboran tanah atau menggali 

tanah sampai bertemu dengan lapisan tanah di bawahnya. 

b. Kemiringan lereng, pengukuran kemiringan lereng dilakukan dengan 

menggunakan alat klinometer yaitu dengan mengukur panjang lereng (m) 

dari bagian atas hingga bawah lereng dan menghitung kemiringannya (%).  

c. Vegetasi dan tindakan konservasi, penilaian karakteristik ini dilakukan 

dengan mengacu pada tabel 2.5, 2.6, dan 2.7 sesuai pada kondisi yang 

identik di setiap titik pengamatan. 

10. Mengambil data sekunder berupa curah hujan bulanan selama 10 tahun di 

BMKG Karangploso, Malang. 

11. Menganalisis data yang diperoleh dari lapang baik data primer maupun 

sekunder untuk perhitungan dengan persamaan USLE. 

3.3.2 Variabel Pengamatan 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Peta administrasi Kabupaten Malang, peta jenis tanah, peta kelerengan dan 

peta penggunaan lahan yang didapatkan dari BAPPEDA Kabupaten Malang 

untuk menentukan titik penelitian. 

2. Data tanah yang meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kandungan bahan 

organik dalam tanah, permeabilitas tanah dan kedalaman tanah yang 

didapatkan dengan pengukuran langsung di lapangan dan pengujian di 

laboratorium. 

3. Data curah hujan bulanan selama 10 tahun terakhir terhitung tahun 2008-2017 

yang diperoleh dari BMKG Karangploso Malang. 

4. Kemiringan lereng yang didapatkan dengan pengukuran langsung di lapangan. 

5. Kondisi tutupan lahan didapatkan dengan penilaian langsung di lapangan. 

6. Tindakan konservasi yang didapatkan dengan penilaian langsung di lapangan. 

3.3.3 Uji Contoh Tanah 

3.3.3.1 Nilai (%) Tekstur  dan Struktur Tanah 

 Langkah-langkah dalam pengujian nilai dan struktur tanah adalah sebagai 

berikut. 

1. Menimbang 50 g tanah kering angin untuk tanah yang bertekstur sedang dan 

100 gr untuk tanah yang bertekstur kasar, memasukkan ke dalam gelas piala 

dengan daya tampung 600 ml atau yang lebih besar. Kemudian menentukan 

juga kadar lengasnya. 

2. Memasukkan 30 ml Hydrogen Peroksida (H2O2) ke dalam gelas piala yang 

sebelumnya sudah diisi contoh tanah. Kemudian mengamati reaksi yang 
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terjadi selama 30 menit, apabila buih melebihi gelas piala dengan segera 

menyemprotkan air dan kemudian membiarkan semalaman. 

3. Menambahkan 25 ml larutan pendisper Natrium pyrophospat  0,2 N 

4. Menambahkan air-demineral kurang lebih 200 ml 

5. Mengaduk dengan shaker selama 5-10 menit 

6. Menuangkan seluruhnya ke dalam tabung sedimen 1000 ml dengan 

menggunakan botol semprot dan membiarkannya semalaman. Keesokan 

harinya memenuhkan kembali tabung sedimen sampai volume 1000 ml dan 

mengaduk sampai rata. Kemudian melanjutkan dengan pengukuran fraksi 

menggunakan hydrometer. 

7. Dengan cara yang sama, tetapi tanpa menggunakan contoh tanah untuk 

membuat penetapan blanko. 

8. Pengukuran fraksi (debu+lempung) 

9. Menyiapkan stopwatch, mengaduk kembali suspense selama 30 detik. 

3.3.3.2 Pengujian Bahan Organik Tanah 

Pengujian bahan organik dilakukan dengan membawa contoh tanah di 

Laboratorium. 

3.3.3.3 Nilai Permeabilitas Tanah 

Berikut ini adalah cara dalam pengujian nilai permeabilitas tanah. 

1. Mengambil contoh tanah di lokasi penelitian dengan menggunakan ring 

contoh tanah pada kedalaman 20 cm dan diameter ring contoh 10 cm. 

2. Menutup salah satu permukaan ring dengan menggunakan plastik 
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3. Merendam contoh tanah beserta ringnya  ke dalam air selama 24 jam supaya 

udara di dalam pori tanah keluar, tinggi air kurang lebih 2/3 tinggi ring contoh 

dan bagian yang tertutup kain berada di bagian bawah 

4. Memindahkan contoh tanah beserta ringnya ke dalam paralon yang telah 

disediakan dengan perekat karet ban dan meletakkannya pada alat pengukur 

permeabilitas. 

5. Mengisi air pada alat pengukur permeabilitas dan kemudian mengalirkannya 

ke dalam pipa atau paralon secara konstan 

6. Menampung air yang keluar dari alat pengukur atau air yang tertampung pada 

gelas ukur dalam interval 15 menit dan melakukan ulangan sebanyak 3 (tiga) 

kali ulangan. 

7. Menghitung rata-rata dari ketiga ulangan tersebut. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Analisis Data 

Setiap data contoh tanah yang telah diuji di laboratorium, data hujan dan 

data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan selanjutnya dianalisis untuk 

mendapatkan nilai erosivitas, erodibilitas tanah, kemiringan lahan, dan 

pengolahan tanah dan lahan. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisisnya. 

1. Mencari harkat nilai dari persentase bahan organik tanah. 

2. Mencari harkat nilai struktur tanah. 

3. Mencari harkat nilai permeabilitas tanah. 

4. Mencari harkat nilai tekstur tanah. 
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5. Menghitung nilai erodibilitas tanah dengan rumus menurut Wischmeir dan 

Smith (1978) berikut: 

Persamaan 1. Rumus Erodibilitas Tanah 

𝐾 =
{2.71 𝑀1.14(10−4)(12−𝑂𝑀)+4.20(𝑠−2)+3.23(𝑝−3)}

100
. 

Dimana: 

K = Erodibilitas tanah 

OM = Prosentase bahan organik (C-organik x 1.724)  

S = Kode struktur tanah 

P = kode kelas permeabilitas penampung tanah 

M = (% debu + % pasir sangat halus) (100 - % liat) 

(Wischmeier dan Smith, 1978) 

6. Menghitung nilai erosivitas dengan rumus Lenvain (1989) berikut: 

Persamaan 2. Rumus Indeks Erosivitas 

𝐼𝑅 = 2,21 𝑃1,36  

 Dimana: 

 IR  = Indeks erosivitas 

 P = Curah hujan bulanan (Lenvain, 1989) 

7. Menentukan besaran kelerengan (LS) dengan persamaan Morgan (1979) 

berikut: 

Persamaan 3. Rumus mengitung LS 

LS= √𝐿(0,00138)𝑆2 + 0,00965𝑆 + 0,0138 

Dimana: 
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L = panjang lereng (m) 

S = kemiringan lereng (%) (Morgan, 1979) 

8. Menentukan besaran nilai CP (penutupan lahan dan tindakan manusia) ke 

dalam tabel klasifikasi CP 

3.4.2 Analisis Erosi 

Analisis data pendugaan erosi menggunakan persamaan USLE (Universal 

Soil Loss Equation) yang mempertimbangkan faktor curah hujan, panjang dan 

kemiringan lereng, tanah serta vegetasi penutup serta tindakan konservasinya. 

Dibawah ini adalah rumus erosi USLE menurut Wischmeier dan Smith dalam 

Arsyad (2010) 

Persamaan 4. Rumus Erosi USLE 

A= R.K.LS.C.P  

Keterangan: 

A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha/thn). 

R = Faktor curah hujan dan aliran permukaan.  

K = Faktor erodibilitas tanah. 

L = Faktor panjang lereng. 

S = Faktor kecuraman lereng. 

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman.  

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (Wischmeier dan 

Smith dalam Arsyad, 2010) 

 


