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Erosi adalah suatu . proses dirnana tanah dihancurkan dan kemudian 

dipindahkan ke tempatn lain oleh kekuatan air, angin, dan grafitasi. Erosi akan 

rnerusak lapisan atas perrnukaan tanah, apalagi dengan kerniringan terjal dan 

berkurangnya turnbuh-turnbuhan.. Pengetahuan tentang erosi diperlukan untuk 

berbagai rnacarn hal praktis, terutarna untuk rnenanggulangi erosi, bahkan 

sebelum erosi tersebut terjadi. Faktor yang rnernpengaruhi erosi antara lain: iklirn, 

relief, vegetasi, tanah (tekstur, struktur, bahan organik, kelernbaban tanah, sifat

sifat lapisan bawah), dan rnanusia (penggundulan tanarnan, rnerusak lingkungan). 

Erosi rnerniliki darnpak yang berkelanjutan, rnulai dari erosi percik, erosi lernbar, 

erosi alur dan sarnpai ke erosi parit. 

1.2. Perumusan Masalah 

Erosi itu sendiri rnerupakan gejala alarniah, namun sering pula diakibatkan 

oleh adanya perubahan fungsi tata guna lahan atau lereng oleh rnanusia untuk 

rnernenuhi suatu kebutuhan. 

Kegagalan lereng terutarna lereng alarni di rnana kejadian itu sering terjadi 

di Indonesia. Kebanyakan dari peristiwa tersebut dikarenakan kurangnya 

pengetahuan tentang daerah yang rawan erosi. Seperti halnya di daerah Sernarang 

Selatan yang rnenjadi objek.penelitian·dari penulis. 

1.3. Maksud 

Maksud dari penelitian ini untuk rnengetahui seberapa besar erosi yang 

terjadi akibat erosi oleh air hujan. Pengujian dilakukan dengan rnenggunakan 

sarnpel tanah dari Universitas Katolik Soegijapranata. Pengujian dilakukan 

dengan rnenggunakan sudut kern iring an yang disesuaikan dengan kerniringan 
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pada daerah Semarang Selatan serta mengikut adanya pengaruh tanpa vegetasi 

mau pun dengan menggunakan vegetasi pada pemukaan tanah yang akan diuji 

coba. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari volume butiran-butiran 

tanah yang terkikis oleh erosi, dalam satuan waktu tertentu dan dengan 

kemiringan lereng yang sudah ditentukan sesuai dengan kemiringan di kawasan 

Semarang Selatan. Selain itu, penelitian tentang erosi ini diharapkan bisa 

menambah pengetahuan tentang erosi pada tanah lereng dan bagaimana cara 

mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh erosi terse but. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini dimaksudkan untuk menghindari terlalu luasnya 

bidang yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis. Hal ini mengingat adanya 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya selama proses penelitian berlangsung. 

Pembatasan masalah dalam penelitian kali ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya memperlihatkan bentuk - bentuk erosi permukaan 

secara visual dalam sebuah permodelan skala kecil atau skala laboratorium 

dengan menggunakan tanah asli tanpa vegetasi dan tanah asli yang 

menggunakan vegetasi. 

2. Sampel tanah akan diambil pada musim hujan. Hasil dari penelitian ini 

mungkin akan berbeda jika penelitian dilakukan di musim kemarau. Hal 

ini karena perbedaan kadar air dalam sampel tanah. 

3. Pengaruh alam yang akan dimodelkan dalam lereng adalah air hujan. 

Simulasi hujan buatan dilakukan dengan hujan deras terus menerus dengan 

intensitas hujan buatan 41,24 mm/jam, dan tinggi jatuh air hujan ke 

sampel tanah sebesar 1,72 m. 

4. Jenis tanah yang dipakai sebagai penelitian adalah tanah lempung dengan 

sedikit lanau yang diambil disekitar kompleks Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang Selatan. Basil penelitian akan berbeda jika 

digunakan j enis tanah yang berbeda. 

5. Kondisi tanah di alam adalah tanah undisturbed, sedangkan tanah yang 

diambil untuk sampel adalah tanah disturbed yang ukurannya disesuaikan 

dengan wadah box permodelan yang terbuat dari kayu. Oleh karena itu 

berat tanah akan ditoleransi sebesar 20%. 

6. Rumput yang digunakan adalah rumput Kikuyu. 

7. Sudut lereng yang digunakan adalah lereng berkemiringan sedang, yaitu 

sebesar 25°. 
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