
 

 

EROSI 

 

Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air atau es. Erosi dapat 

terjadi karena sebab alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebab alami erosi 

antara lain adalah karakteristik hujan, kemiringan lereng, tanaman penutup dan 

kemampuan tanah untuk menyerap dan melepas air ke dalam lapisan tanah dangkal. Erosi 

yang disebabkan oleh aktivitas manusia umumnya disebabkan oleh adanya penggundulan 

hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan dan perladangan. 

Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas, 

yang akan menyebabkan menurunnnya kemampuan lahan (degradasi lahan). Akibat lain 

dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi). 

Penurunan kemampuan lahan meresapkan air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan 

limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu butiran 

tanah yang terangkut oleh aliran permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai 

(sedimentasi) yang selanjutnya akibat tingginya sedimentasi akan mengakibatkan 

pendangkalan sungai sehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi 

Baver (1959) mengatakan bahwa secara umum erosi dipengaruhi oleh iklim, 

tanah (C), topografi (S), vegetasi (V) dan manusia (H) yang dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

E = f (C, S, T, V, H) 

 

 Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang dapat 

dikendalikan manusia dan faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia. Faktor yang 

dapat dikendalikan oleh manusia adalah tanaman sedangkan iklim dan topografi secara 

langsung tidak dapat dikendalikan oleh manusia dan untuk tanah dapat dikendalikan 

secara tidak langsung dengan pengolahan tertentu  (Hakim dkk., 1986). 

  

2.3.1 Iklim 

Pada daerah tropis faktor iklim yang paling besar pengaruhnya terhadap laju 

erosi adalah hujan. Jumlah dan intensitas hujan di Indonesia umumnya lebih tingi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Es
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_penutup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perladangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai


 

 

dibandingkan dengan negara beriklim sedang. Besarnya curah hujan menentukan 

kekuatan dispersi, daya pengangkutan dan kerusakan terhadap tanah (Arsyad, 1989). 

Intensitas dan besarnya curah hujan menentukan kekuatan dispersi terhadap tanah. 

Jumlah curah hujan rata-rata yang tinggi tidak menyebabkan erosi jika intensitasnya 

rendah, demikian pula intensitas hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan erosi bila 

terjadi dalam waktu yang singkat karena tidak tersedianya air dalam jumlah besar untuk 

menghanyutkan tanah. Sebaliknya jika jumlah dan intensitasnya tinggi akan 

mengakibatkan erosi yang besar (Baver, 1959).  

  

2.3.2 Tanah 

Tanah merupakan faktor penting yang menentukan besarnya erosi yang terjadi. 

Faktor-faktor tanah yang berpengaruh antara lain adalah (1) ketahanan tanah terhadap 

daya rusak dari luar baik oleh pukulan air hujan maupun limpasan permukaan, dan (2) 

kemampuan tanah untuk menyerap air hujan melalui perkolasi dan infiltrasi (Utomo, 

1989). 

 Kepekaan atau ketahanan tanah terhadap erosi berbeda-beda sesuai dengan sifat 

fisik dan kimia tanah. Perbedaan ketahanan ini umumnya dinyatakan dalam nilai 

erodibilitas tanah. Semakin tinggi nilai erodibilitas tanah, semakin mudah tanah tersebut 

tererosi. Secara umum tanah dengan debu yang tinggi, liat yang rendah dan kandungan 

bahan organik sedikit mempunyai kepekaan erosi yang tinggi. Menurut Utomo (1989) 

nilai erodibilitas suatu tanah ditentukan oleh ketahanan tanah terhadap daya rusak dari 

luar dan kemampuan tanah menyerap air (infiltrasi dan perkolasi). Ketahanan tanah 

menentukan mudah tidaknya massa tanah dihancurkan, sedangkan infiltrasi dan perkolasi 

mempengaruhi volume limpasan permukaan yang mengikis dan mengangkut hancuran 

masa tanah. Sifat-sifat tanah yang penting pengaruhnya terhadap erosi adalah 

kemampuannya untuk menginfiltrasikan air hujan yang jatuh serta ketahanannya terhadap 

pengaruh pukulan butir-butir hujan dan aliran permukaan. Tanah dengan agregat yang 

stabil akan lebih tahan terhadap pukulan air hujan dan bahaya erosi. Kapasitas infiltrasi 

tanah sangat dinamis, dapat berubah atau diubah oleh waktu atau pengolahan tanah   



 

 

 Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erosi adalah tekstur, struktur, bahan 

organik, dan sifat lapisan bawah tanah. Tanah dengan kandungan liat yang tinggi sukar 

tererosi, karena liat memiliki kemampuan memantapkan agregat tanah. 

Struktur tanah mempengaruhi besarnya erosi, tanah-tanah yang berstruktur 

granuler lebih terbuka dan akan menyerap air lebih cepat daripada tanah yang berstruktur 

masif. Demikian pula peranan bahan organik penting terhadap stabilitas struktur tanah, 

karena bahan organik tanah berfungsi memperbaiki kemantapan agregat tanah, 

memperbaiki struktur tanah dan menaikkan daya pegang air tanah. Sifat lapisan bawah 

tanah yang menentukan kepekaan erosi adalah permeabilitas. 

  

2.3.3 Topografi 

Topografi diartikan sebagai tinggi rendahnya permukaan bumi yang 

menyebabkan terjadi perbedaan lereng. Kemiringan dan panjang lereng adalah dua unsur 

topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Erosi akan 

meningkat dengan bertambahnya panjang lereng pada intensitas hujan tinggi, tetapi erosi 

akan menurun dengan bertambahnya panjang lereng pada intensitas hujan yang rendah. 

Unsur lain yang berpengaruh adalah konfigurasi, keseragaman, dan arah lereng.  Bentuk 

lereng juga berpengaruh terhadap erosi. Bentuk lereng dibedakan atas lereng lurus, lereng 

cembung, lereng cekung dan lereng kompleks. Lereng lurus dicirikan oleh kemiringan 

yang seragam pada seluruh bagian lereng. Lereng cembung semakin curam ke arah 

lereng bawah, sedangkan lereng cekung semakin landai ke arah lereng bawah. Lereng 

yang cembung umumnya tererosi lebih besar daripada lereng cekung. 

 Perbedaan aspek lereng menimbulkan perbedaan besarnya erosi yang terjadi 

karena perbedaan penyinaran matahari dan kelembaban. Untuk daerah tropis, aspek 

lereng tidak terlalu menyebabkan perbedaan erosi yang besar karena matahari berada 

hampir tegak lurus dari permukaan. 

  

2.3.4 Vegetasi 

 Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan erosi dapat dibagi menjadi 4 

bagian, yaitu: (a) intersepsi hujan oleh tajuk tanaman; (b) mempengaruhi kecepatan aliran 

permukaan dan kekuatan perusak air; (c) pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi 



 

 

yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap porositas 

tanah; (d) transpirasi yang mengakibatkan keringnya tanah. 

 Hutan atau padangrumput yang tebal merupakan pelindung tanah yang efektif 

terhadap bahaya erosi. Tanaman yang tinggi biasanya menyebabkan erosi yang lebih 

besar dibandingkan tanaman yang rendah, karena air yang tertahan oleh tanaman masih 

dapat merusak tanah pada saat jatuh di permukaan tanah. Selain mengurangi pukulan 

butir-butir air hujan pada tanah, tanaman juga berpengaruh dalam menurunkan kecepatan 

aliran permukaan dan mengurangi kandungan air tanah melalui transpirasi. 

  

2.3.5 Manusia 

 Pembuatan teras, penanaman secara berjalur, penanaman atau pengolahan tanah 

menurut kontur, perlindungan tanah dengan mulsa adalah kegiatan manusia yang dapat 

menurunkan erosi. Di lain pihak, penanaman searah lereng, perladangan dan penggunaan 

lahan tanpa memperhatikan kaidah konservasi akan meningkatkan bahaya erosi. 

Pengolahan tanah menurut kontur secara umum mengurangi erosi secara efektif terutama 

bila terjadi hujan lebat dengan intensitas sedang sampai rendah. Pembuatan teras 

berfungsi mengurangi panjang lereng sehingga kecepatan aliran permukaan bisa 

dikurangi dan memungkinkan penyerapan air oleh tanah lebih besar, akibatnya erosi 

menjadi berkurang. 

 

  


