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RINGKASAN 

Elfita A 27.0280.  Pengamatan Interaksi Beberapa Parameter 
Erosi Dan Evaluasi Hasil Interpretasi Erosi Melalui Foto 
Udara (Di Bawah Bimbingan Komarsa Gandasasmita dan Dwi 
Putro Tejo Baskoro) . 

Penelitian ini bertujuan mengamati interaksi beberapa 

parameter erosi dan mengevaluasi hasil interpretasi erosi 

melalui foto udara. 

Penelitian dilakukan dalam wilayah hutan pendidikan 

Gunung Walat Fakultas Kehutanan IPB yang secara adminis- 

tratif termasuk wilayah Kecamatan Cikembar atau Cibadak, 

Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Daerah ini memiliki topo- 

grafi berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 450 m - 
750 m dpl. Tipe iklim yang dimiliki menurut klasifikasi 

Smidt dan Ferguson termasuk iklim tipe B (Q = 13.3 % - 

33.3 % )  dengan rata-rata curah hujan per tahun 2806 mm. 

Pada lokasi penelitian jenis tanah yang dijumpai adalah 

Tropohumult Tipik dan formasi geologi termasuk dalam 

formasi walat (Tow) yang terdiri dari batu pasir kuarsa 

berlapis silang, konglomerat kuarsa, lignit dan lapisan 

arang yang tipis. 

Pelaksanaan penelitian secara garis besar mencakup 

dua kegiatan yaitu kegiatan di laboratorium dan di lapang. 

Kegiatan di laboratorium meliputi interpretasi foto udara, 

pembuatan peta penggunaan lahan, peta kelas lereng, peta 

satuan lahan dan peta sebaran erosi. Penyajian peta 

menggunakan Sistim 1n.formasi Geografi (SIG). Sedangkan 



kegiatan lapang meliputi pengecekan hasil interpretasi 

foto udara, pengukuran erosi alur dan lembar, pengamatan 

persentase penutupan kanopi, tanaman bawah, serasah serta 

penghitungan kerapatan alur per m2. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa parame- 

ter/faktor erosi seperti kanopi, serasah, tanaman bawah, 

panjang lereng, kemiringan lereng dan bentuk lereng saling 

berinteraksi. Resultan hasil interaksi ini akan menentu- 

kan besar kecilnya erosi yang terjadi. Walaupun terjadi 

interaksi sebagian parameter ada yang lebih berpengaruh 

daripada parameter yang lain. Dari keseluruhan parameter 

yang diamati (kanopi, tanaman bawah, serasah, kemiringan 

lereng dan panjang lereng) serasah merupakan parameter 

yang paling berpengaruh terhadap erosi alur sedangkan yang 

paling berpengaruh terhadap erosi lembar adalah tanaman 

bawah. Semakin tinggi persentase penutupan serasah dan 

tanaman barvah erosi alur dan lembar akan menurun. 

Meskipun serasah dan tanaman bawah merupakan parame- 

ter atau faktor yang paling dominan dalam menentukan besar 

kecilnya erosi yang terjadi kecenderungan dari sifat 

parameter-parameter lain terhadap erosi masih dapat terli- 

hat. Pada vegetasi yang memiliki tajuk yang tinggi mening- 

katnya persentase penutupan kanopi cenderung akan menurun- 

kan erosi alur yang terjadi akan tetapi meningkatkan erosi 

lembar. Untuk faktor lereng, dengan semakin panjang lereng 

erosi alur dan lembar akan berkurang, sedangkan dengan 



semakin curam lereng erosi alur dan lembar yang terjadi 

semakin besar. 

Perbedaan tipe penggunaan suatu lahan secara umum 

menghasilkan nilai erosi alur dan lembar berbeda sangat 

nyata. Perbedaan nilai erosi alur dan lembar akibat 

perbedaan penggunaan lahan juga terjadi pada lereng atas 

maupun tengah. Sedangkan pada lereng bawah akibat perbe- 

daan penggunaan lahan hanya nyata pada erosi lembar. 

Kemiringan lereng dapat mempengaruhi jumlah alur yang 

terbentuk. Semakin curam lereng jumlah alur yang terbentuk 

cenderung semakin berkurang. Posisi dan bentuk lereng 

juga dapat mempengaruhi jumlah alur yang terbentuk. 

Jumlah alur pada lereng atas yang berbentuk cernbung-cem- 

bung-cekung memiliki jumlah alur yang lebih banyak diban- 

ding lereng bawah. Sedangkan pada lereng yang berbentuk 

cembung-cembung-cembung penurunan jumlah alur akibat 

perubahan posisi lereng cenderung tidak tampak. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor skala, 

kualitas foto dan jangka waktu pemotretan dengan pengama- 

tan lapang merupakan faktor yang sangat menentukan keteli- 

tian hasil (prediksi erosi melalui foto udara) . 
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