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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah dan air merupakan sumberdaya alam utama, peranannya sangat besar

dalam biosfer karena merupakan tempat dan penunjang kehidupan, termasuk

didalamnya adalah energi yang terkandung serta transfer energi dari dalam sistem

tanah. Sifat fisik tanah juga sangat penting artinya dalam kaitannya dengan fungsi

tanah sebagai bahan untuk meletakkan bangunan pertanian, pengolahan tanah,

pengoperasian peralatan pertanian dan pengendalian erosi dan lingkungan.

“Erosi didefinisikan sebagai suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau

bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut dari suatu tempat ke tempat lain, baik

disebabkan oleh pergerakan air, angin, dan gletser. Pengikisan tanah disini pada

hakikatnya tidak termasuk erosi internal (ke dalam penampang tanah) tetapi hanya

pengikisan suatu tanah ke tempat lain (eksternal)” (Rahim:2003)

Jatuhnya air hujan pada  lahan terbuka merupakan penyebab utama erosi, karena

tetesan air menyebabkan momentum yang secara mekanis dapat merubah ikatan

antar butiran tanah. Dengan berubahnya ikatan antar butir, otomatis bagian tanah

tersebut mudah terangkut oleh limpasan air. Perubahan tataguna lahan akan

mempengaruhi besarnya erosi lahan

Daerah Aliran Citarik yang terletak di Kabupaten Sukabumi merupakan bagian

dari Daerah Aliran Sungai (DAS)  yang lebih besar yaitu Daerah Aliran Cimandri,

DAS Citarik mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun

terakhir dalam penggunaan tanahnya. Pemukiman-pemukiman dan berbagai

fasilitas lainnya telah dibangun untuk menunjang aktivitas penduduk. Salah satu

yang paling menonjol ialah semakin bertambahnya faslitas-fasilitas wisata di

sepanjang aliran Citarik, seperti fasilitas rekreasi outbond, arum jeram, rumah

makan, penginapan dan hotel.

Karakteristik kemampuan lahan, curah hujan tinggi, jenis tanah, iklim dan cara

petani memperlakukan  lahan menyebabkan degradasi lingkungan pada sumber

daya air ataupun sumber daya lahan pada DAS Citarik. Indikator erosi dipengaruhi

oleh kemiringan lahan, karakteristik hujan, dan penggunaan teknik-teknik

konservasi. Cara mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pelestarian
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sumberdaya air dan lahan pada DAS Citarik dengan teknik konservasi lahan yang

tepat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Menganalisa berapa besarkah erosi lahan yang terjadi pada setiap titik

stasiun penelitian pada daerah aliran sungai Citarik ?

2. Termasuk kelas berapakah bahaya erosi pada setiap titik stasiun penelitian

daerah aliran sungai Citarik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis besarnya erosi lahan yang terjadi pada setiap titik stasiun

penelitian pada daerah aliran Sungai Citarik dengan metode USLE.

2. Mengetahui kelas bahaya erosi pada setiap titik stasiun penelitian yang

dimiliki oleh daerah aliran Sungai Citarik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan atau referensi dalam pengambilan keputusan untuk

pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan dan prioritas

konservasi lahan untuk mengurangi erosi.

2. Memberikan masukan/sumber referensi pada pihak-pihak yang

membutuhkan data mengenai besarnya tingkat indeks bahaya erosi pada

beberapa lokasi di daerah aliran sungai citarik

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian dilakukan di Sungai Citarik. Dari hulu sungai yang berlokasi di

Taman Nasional Gunung Halimun, Cikidang, Kabupaten Sukabumi hingga

muara sungai yang terletak disekitar wilayah Kecamatan Palabuhanratu,

Kabupaten Sukabumi.

2. Penelitian ini menganalisa erosi lahan yang terjadi pada DAS Citarik dan

mengabaikan gerusan akibat aliran sungai.

3. Penelitian ini hanya menggunakan Metode USLE.


