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MENENTUKAN
LAJU EROSI

Pendahuluan
Erosi adalah proses berpindahnya massa batuan dari satu tempat

ke tempat lain yang dibawa oleh tenaga pengangkut yang bergerak di
muka bumi. Tenaga pengangkut tersebut bisa berupa angin, air
maupun gletser atau es yang mencair. Erosi bisa terjadi di darat
maupun di Pantai.

Tanah pertanian yang tererosi bersamaan dengan hanyutnya
partikel-partikel tanah, akan menghanyutkan bahan-bahan organik
serta unsur-unsur hara yang penting sebagai bahan makanan bagi
tanaman. Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi erosi
yang terjadi, diperlukan pengendalian, usaha pencegahan serta usaha
perbaikan (rehabilitasi) terutama oleh manusia itu sendiri.
Pengendalian dapat dilakukan baik secara teknis, secara vegetasi,
serta dengan cara kimiawi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan
dengan memperkirakan laju erosi setiap tahunnya.
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Model Prediksi Erosi

(1) Pendekatan Kotak Hitam

(2) Model Kotak Putih

(3) Model Deterministik

(4) CREAMS (Chemical, Runoff, and Erosion from
Agricultural Management Systems) - Knisel (1980)

(5) Model Kotak Kelabu

a. Model kotak kelabu untuk DAS

b. Model kotak kelabu untuk bidang tanah

Model USLE
USLE (the universal soil loss equation) merupakan suatu model

parametric untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah. Prediksi erosi
dengan metode USLE diperoleh dari hubungan antara faktor-faktor penyebab
erosi itu sendiri yaitu:

A = R*K*LS*C*P
dimana:
A = Banyaknya tanah tererosi (ton ha-1 yr-1)
R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm ha-1 hr-1

yr-1)
K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr MJ-1 mm-1 ha-1)
LS = faktor panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)
C = faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)
P = faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)
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1. Faktor Erosivitas (R)
Erosivitas (R) hujan adalah tenaga pendorong (driving force) yang
menyebabkan terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ke
tempat yang lebih rendah. Bowles (1978) menentukan besarnya faktor
erosivitas dengan persamaan :

R = 6,119(RAIN)1.21(DAY S)-0,47(MAXP)0,53

dimana :
R = indeks erosivitas rata-rata bulanan
RAIN = curah hujan rata-rata bulanan (cm)
DAYS = jumlah hari hujan rata-rata perbulan
MAXP = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan

bersangkutan
Cara lainnya adalah dengan metode matematis yang dikembangkan oleh
Utomo dan Mahmud berdasarkan hubungan antara R dengan besarnya
hujan tahunan. Rumus yang digunakan adalah :

R = 237,4 + 2,61 P
dimana :

R = EI30(erosivitas hujan rata-rata tahunan) (N/h)
P = Besarnya curah hujan tahunan (cm)Model USLE

2. Faktor Erodibilitas (K)
Faktor erodibilitas tanah (K) menunjukkan resistensi partikel tanah
terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah tersebut
oleh adanya energi kinetik air hujan. Pada prinsipnya sifat-sifat tanah yang
mempengaruhi erodibilitas tanah adalah :
a. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas dan

kapasitas tanah menahan air.
b. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap

dispersi dan pengikisan oleh butir-butir air hujan dan aliran
permukaan.

Menurut Wischmeier (1971) dalam Arsyad (1989) persamaan umum
kehilangan tanah adalah sebagai berikut :

dimana :
K = erodibilitas
M = ukuran partikel (% debu + % pasir halus)(100-%liat)
a = kandungan bahan organik (% Cx1,724)
b = kelas struktur tanah
c = kelas permeabilitasModel USLE
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Nilai M untuk beberapa kelas tekstur tanah disajikan pada Tabel 1 berikut
ini :

Tabel 1. Nilai M untuk beberapa kelas tekstur tanah

Model USLE

Nilai K untuk beberapa jenis tanah di Indonesia yang dikeluarkan oleh
Dinas RLKT, Departemen Kehutanan, dapat diperoleh sesuai dengan
Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Jenis tanah dan nilai faktor erodibilitas tanah ( K )

Model USLE
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3. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)
Pada prakteknya, variabel S dan L dapat disatukan, karena erosi akan
bertambah besar dengan bertambah besarnya kemiringan permukaan
medan dan dengan bertambah panjangnya kemiringan. Gambar 1. berikut
menunjukkan diagram untuk memperoleh nilai kombinasi L S, dengan nilai
LS = 1 jika L = 22,13 mm dan S = 9%.

Gambar 1. Diagram untuk memperoleh nilai kombinasi LS
(Sumber : Soemarto,C.D.,1999)Model USLE

Faktor panjang lereng (L) didefinisikan secara matematik sebagai berikut
(Schwab et al.,1981 dalam Asdak,2002) :

L = (l/22,1)m

dimana :
L = panjang kemiringan lereng (m)
m = angka eksponen. Angka ekssponen tersebut bervariasi dari 0,3

untuk lereng yang panjang dengan kemiringan lereng kurang dari
0,5 % sampai 0,6 untuk lereng lebih pendek dengan kemiringan
lereng lebih dari 10 %. Angka eksponen rata-rata yang umumnya
dipakai adalah 0,5

Faktor kemiringan lereng S didefinisikan secara matematis sebagai berikut:

dimana :
S = kemiringan lereng aktual (%)

Model USLE
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Untuk lahan berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus berikut
ini (Foster and Wischmeier, 1973 dalam Asdak, 2002).

dimana :
m = 0,5 untuk lereng 5 % atau lebih

= 0,4 untuk lereng 3,5 – 4,9 %
= 0,3 untuk lereeng 3,5 %

C = 34,71
α = sudut lereng
l = panjang lereng (m)

Model USLE

Departemen Kehutanan memberikan nilai faktor kemiringan lereng, yang
ditetapkan berdasarkan kelas lereng, seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian kelas lereng dan faktor LS

Model USLE
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4. Faktor Penutup Lahan (C)

Faktor C merupakan faktor yang menunjukan keseluruhan pengaruh dari
faktor vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan
terhadap besarnya tanah yang hilang (erosi). Penentuan yang paling sulit
adalah faktor C, karena banyaknya ragam cara bercocok tanam untuk suatu
jenis tanaman tertentu dalam lokasi tertentu. Pola pertanaman dan jenis
tanaman yang dibudidayakan sangat berpengaruh terhadap erosi dan aliran
permukaan karena berpengaruh terhadap penutupan tanah dan produksi
bahan organik yang berfungsi sebagai pemantap tanah. Berikut ini adalah
tabel nilai C untuk beberapa jenis dan pengelolaan tanaman.

Model USLE

Tabel 4. Nilai C untuk jenis dan pengelolaan tanaman

Model USLE
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5. Faktor Tindakan Khusus Konservasi Tanah (P)

Faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang
mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata
dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi, dengan catatan faktor-
faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Pada Tabel 5
berikut ini disajikan faktor pengelolaan dan konservasi tanah di Jawa.

Model USLE

Tabel 5. Faktor pengelolaan dan konservasi tanah di Jawa

Model USLE
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Tingkat Bahaya Erosi
(TBE)

Menurut Arsyad (2000) evaluasi bahaya erosi atau disebut juga tingkat
bahaya erosi ditentukan berdasarkan perbandingan antara besarnya erosi tanah
aktual dengan erosi tanah yang dapat ditoleransikan. Untuk mengetahui
kejadian erosi pada tingkat membahayakan atau suatu ancaman degradasi lahan
atau tidak, dapat diketahui dari tingkat bahaya erosi lahan tersebut.

United States Department of Agriculture (USDA) telah menetapkan
klasifikasi bahaya erosi berdasarkan laju erosi yang dihasilkan dalam
ton/ha/tahun seperti diperlihatkan pada Tabel 6. Klasifikasi bahaya erosi ini
dapat memberikan gambaran, apakah tingkat erosi yang terjadi pada suatu
lahan ataupun DAS sudah termasuk dalam tingkatan yang membahayakan atau
tidak, sehingga dapat dijadikan pedoman didalam pengelolaan DAS.

Tabel 6. Klasifikasi bahaya erosi
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Kesimpulan
Untuk memprediksi erosi dapat dilakukan dengan menggunakan

beberapa metode, yaitu : pendekatan kotak hitam, model kotak putih, model
deterministic, creams (chemical, runoff, and erosion from agricultural
management systems) - knisel (1980), dan model kotak kelabu. Model kotak
kelabu meliputi model kotak kelabu untuk DAS dan model kotak kelabu
untuk bidang tanah (metode USLE). Metode perhitungan yang biasa digunakan
adalah metode USLE. Prediksi erosi dengan metode USLE diperoleh dari
hubungan antara faktor-faktor penyebab erosi itu sendri yaitu:

A = R*K*LS*C*P
Faktor penyebab erosi yang terdapat pada perhitungan model USLE

adalah faktor erosivitas (R), faktor erodibilitas (K), faktor panjang dan
kemiringan lereng (LS), faktor penutup tanah (C), dan faktor tindakan khusus
konservasi tanah.

Untuk mengetahui kejadian erosi pada tingkat membahayakan atau suatu
ancaman degradasi lahan atau tidak, dapat diketahui dari tingkat bahaya erosi
lahan tersebut. Tingkat bahaya erosi dikategorikan ke dalam kelas sangat ringan
hingga sangat berat.

Thanks For
Your Attention


