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Kesimpulan dari studi eksperimental laboratorium erosi permukaan pada 

tanah lereng ini adalah : 

1. Pada percobaan erosi yang dilakukan dengan menggunakan vegetasi 

25%, vegetasi tidak dapat melindungi permukaan tanah dengan 

sempuma, sehingga tanah yang tererosi sebesar 2,96% dari berat total 

tanah sampel, dan selain itu air lebih mudah terserap ke dalam tanah 

sehingga tanah lebih cepat jenuh. 

2. Pada percobaan erosi yang memakai vegetasi 50% dapat melindungi 

hanya sebagian tanah. Tanah yang tererosi lebih sedikit dari percobaan 

dengan menggunakan vegetasi 25% yaitu sebesar 2,04% dari berat 

total tanah sampel. Air hujan buatan dengan mudah masuk ke dalam 

tanah secara langsung di bagian tanah yang tidak terlindungi oleh 

vegetasi. 

3. Untuk percobaan erosi yang menggunakan vegetasi 75% sudah mulai 

menunjukkan bahwa tanah yang terkikis oleh air hujan sebesar 1,65 % 

dari berat total tanah sampel. Pada percobaan dengan menggunakan 

vegetasi 75%, air hujan dapat ditahan dan penyerapan air hujan yang 

jatuh ke dalam tanah tidak terlalu cepat, sehingga tanah tidak terlalu 

cepatjenuh oleh air.. . 

4. Percobaan erosi dengan vegetasi 100% menunjukkan bahwa seluruh 

tanah tertutup oleh vegetasi, sehingga air hujan menyentuh tanah tidak 

secara langsung, melainkan melalui vegetasi terlebih dahulu. Untuk 

vegetasi 100%, tanah yang tererosi sebesar 0,899 % dari berat total 

tanah sampel. Hasil ini lebih sedikit dibandingkan dengan percobaan 

yang menggunakan vegetasi 25%, 50% dan 75%. 
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Percobaan ini membuktikan bahwa vegetasi sangat berpengaruh terhadap jatubnya 

air hujan diatas permukaan bumi. Sehingga vegetasi sangat dibutuhkan untuk 

mengurangi erosi pada tanah. 

5.2. Saran 

Saran dari studi eksperimental laboratorium erosi permukaan pada tanah 

lereng ini adalah : 

1. Vegetasi memang sangat dibutuhkan tanah, terutama pada 

tanaman yang memiliki akar banyak dan panjang sangat 

dibutuhkan untuk mengikat tanah agar tanah tidak mudah 

terosi dengan cepat. 

2. Sebaiknya diadakan penghijauan kembali dengan segera, 

karena untuk sekarang ini banyak pembangunan gedung 

bertingkat, pembangunan perumahan, pembuatan jalan yang 

menyita lahan begitu banyak. Sehingga vegetasi menjadi 

berkurang dan bisa memperbesar erosi yang berada di 

sekitamya. 

3. Kepadatan tanah berpengaruh terhadap besamya tegangan 

geser tanah saat mengalami proses pengeringan dan 

pembasahan. Tegangan geser umumnya akan menurun saat 

pembasahan dan akan naik saat pengeringan. 

4. Sebaiknya jangan menggunakan vegetasi yang bertahan selama 

1 musim (6 bulan) saja, karena ketika pada musim penghujan 

memasuki musim kemarau, vegetasi ini akan menjadi layu dan 

mati. Vegetasi ' yang telah mati, tidak dapat mereduksi besar 

laju erosi pada saat memasuki musim penghujan. 

STUDIEKBPE~NTALLABORATO~EROSIPE~PADATANAHLERENG 


