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ABSTRAK  
 
Indri Widiastuti. S90096207.   Diversifikasi Tanaman Budidaya Carica 
Pepaya  Di Dataran Tinggi Dieng Untuk Konservasi Lahan  (Studi Kasus 
Di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo). 
Pembimbing I : Dr. Okid Parama Astirin, MS, Pembimbing II : Dr. 
Sugiarto, M.Si Ketua Prodi Biosains PPs UNS. 
 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keanekaragaman 
makrobiota tanah, Pengaruh laju erosi dan produktivitas kentang pada 
tumpangsari  (carica + kentang) bila dibandingkan monokultur kentang.  

Jenis penelitian ini studi kasus, dengan metode survei pada bulan 
Nopember 2007 sampai dengan Januari 2008. Tempat penelitian di 
Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar,  Kabupaten Wonosobo, Jawa 
Tengah.  

Survei dilakukan untuk membandingkan keanekaragaman 
makrobiota tanah, pengaruh laju erosi dan produktivitas kentang pada 
sistem tumpangsari (carica + kentang) dengan monokultur kentang. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keanekaragaman 

makrobiota tanah tumpangsari lebih tinggi daripada monokultur masing-
masing (129, 41). Jenis spesies yang ditemukan dalam tanah 
tumpangsari dan monokultur  masing-masing (70, 59) yang didominasi 
oleh cacing tanah. Sedangkan spesies yang ditemukan pada permukaan 
tanah tumpangsari dan monokultur masing-masing (29, 12) didominasi 
semut merah. (1a) Indeks Keanekaragaman makrobiota dalam tanah 
(IKD) tumpangsari dan monokultur (0,8009, 0,6783) lebih tinggi daripada 
Indeks Keanekaragaman makrobiota permukaan tanah (IKP) pada  
tumpangsari dan monokultur (0,6928, 0,6923). (1b) Kandungan kimia 
bahan organik rasio C/N lebih tinggi  monokultur 31,88 daripada 
tumpangsari 29,71. (2) Berdasarkan analisa   faktor erodibilitas tanah (K) 
di daerah penelitian lebih berat erosinya  tumpangsari  daripada 
monokultur (0,18,  0,12) karena faktor jenis tanah yang sama. Tetapi 
yang berpengaruh signifikan pada lereng (LS)  tumpangsari 28,82 
monokultur (6,18) dan Faktor Pengelolaan Lahan (P) tumpangsari (0,40) 
monokultur (0,15). Sehingga Tingkat Bahaya Erosi (TBE) pada 
tumpangsari tergolong sedang 11,944 Ton/Ha/Th monokultur tergolong 
sangat berat 178,221 Ton/Ha/Th.  (3)  Bahwa tidak ada penurunan 
tingkat produktivitas kentang sekalipun ditumpangsari dengan carica,  
penelitian ini membuktikan bahwa produktivitas tumpangsari lebih tinggi 
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dari pada yang monokultur.    
 

Kata Kunci : Makrobiota tanah, Erosi , Tumpangsari,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Indri Widiastuti.  S90096207. Diversification of the type plant Carica  
Papaya  in Dieng Plateu to overcome the erosion (Case Study in 
Sikunang Village, Kejajar, Wonosobo regency).  
First guide : Dr. Okid Parama Astirin, MS.  Second guide : Dr. Sugiarto, 
Msi. 
 

The purpose of this research is to sudy the diversification of land 
macribiota, the effect of speed of erosion and potatoes productivity in 
intercropping land (Carica and Potato) if it is compared by potatoes 
monoculture. 

The research results show that (1) diversification of macrobiota in 
intercropping land is higher than in monoculture. Each of them is 
(129,41). The spesies that are found in intercropping land and 
monoculture is (70, 59). It is dominated by worm. However the spesies 
that are found in the surface of inter cropping land and monoculture is 
(29, 12). It is dominated by red ant. (1a) Index of macrobiota 
diversification in the surface of intercropping land and monoculture 
(0,8009, 0,6783) is higher than index of macrobiota diversification in the 
surface of intercropping land and monoculture (0,6928, 0,6783). (1b) The 
ratio of the content of C/N in monoculture is higher than in the 
intercropping land, namely 31,88 ; 29,71.  (2) Based on the analysis of 
land erodibility factor (K) in research field, the erosion in intercropping 
land is suverer than in monoculture (0,18, 0,12) because of the simbrity 
of the type of land factor. The significant impacts in intercropping land is 
28.82 and monoculture is 6,18. The management of intercropping land 
factor is (0,40) and monoculture is (0,15) so,  the level of erosion 
intercropping land is medium (11,944 ton/ha/th) while in the monoculture 
is very high (178,221 ton/ha/th).  (3) That there is no decrease level of 
potatoes productivity although it is intercropped by carica. This research 
proves that productivity of intercropping is higher than monoculture. 

 
Key   words : land macrobiota, erosion, Intercropping. 
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Motto : 
 

“ Siapakah yang dapat merubah nasib dan menentukan 
Nasib dirimu kalau bukan dirimu sendiri dan siapakah 

Yang bertanggung jawab atas kesengsaraan dan kemuliaan 
Dirimu kalau bukan dari usahamu dan perjuangan jerih 
Payahmu sendiri. Maka dengan demikian berbuatlah, 

Bertindaklah, berjuanglah dan hadapi cita-citamu 
Dengan segenap kemampuan “. 

 
 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

atas segala limpahan rahmat dan hidayah - Nya penulis dapat 

menyajikan tulisan tesis yang berjudul  “ Diversifikai Tanaman Carica 

Pepaya  Di Dataran Tinggi Dieng Untuk Konservasi Lahan (Studi 

Kasus Di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo) 

“ 

Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan untuk  mencapai derajat magister pada Program Studi 

Biosains Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang 

meliputi latar belakang, pertumbuhan penduduk meningkat dan 

semakain  menyempitnya lahan pertanian, mendorong petani di 

dataran Tinggi Dieng, menggarap lahan di lereng-lereng.  Umumnya 

petani mengusahakannya dengan tanaman sayuran yang cukup 

intensif yaitu monokultur kentang. Petani kentang monokultur belum 

memperhatikan konservasi lahan, sehingga mengakibatkan kualitas 
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lingkungan yang menurun ditandai  dengan terjadinya erosi, 

penurunan produktivitas tanah yang mengakibatkan penurunan 

keanekaragaman hayati makrobiota tanah  dan pada akhirnya dapat 

mengakibatkan lahan kritis. 

 

 

 

viii 

 Untuk mengatasi hal tersebut, anatara lain dengan sistem 

usahatani konservasi, dengan cara melalui diversifikasi tanaman 

yaitu dengan sistim penanaman tumpangsari,  diusulkan untuk 

menanam carica yang sangat cocok tumbuh di dataran tinggi Dieng 

dan Carica layak dikembangkan khususnya dalam rangka 

meningkatkan penghasilan masyarakat yang pada gilirannya  dapat 

pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Didasari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan 

yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan 

untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang tepatan. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar 

tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan . 

 

 

     Surakarta,  12 April   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 
 

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, khususnya di  

Pulau Jawa, semakin menyempitnya lahan pertanian, mendorong petani 

dataran Tinggi cenderung menggarap lahan hingga di lereng-lereng. 

Umumnya  petani mengusahakan   tanaman sayuran.  Usahatani sayuran di 

Indonesia pada umumnya masih terkonsentrasi di dataran tinggi dan  

diusahakan cukup intensif,  karena ditunjang dengan curah hujan yang cukup 

banyak. 

Hasil pantauan dari  Litbang Pertanian (2003),  menunjukkan hampir 

di setiap daerah sistem pertanian sayuran dataran tinggi  belum menerapkan 

teknik konservasi tanah yang benar.  Persyaratan budidaya pertanian adalah 

berada pada lahan dengan kemiringan lereng kurang dari 40%,  namun 

kenyataannya tidak sedikit lahan berlereng curam dengan kemiringan lebih 

dari 40% telah dimanfaatkan untuk tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan, sehingga dapat menimbulkan erosi tanah serta kerusakan/ 

degradasi lahan,  hal ini terbukti dari hasil observasi menunjukkan 50-60% 

kawasan hutan di wilayah Wonosobo sudah rusak. Keadaan itu terutama 

disebabkan oleh meluasnya areal budidaya kentang makin mengarah ke 

puncak gunung dari tahun ke tahun, sehingga lebih dari 900 hektar kawasan 

hutan lindung di Wonosobo terbabat habis (Pusat Penelitian Lingkungan 

Hidup  UNSOED, 2005). 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

82 

Dataran Tinggi Dieng yang semula merupakan lahan hutan banyak 

yang dibuka untuk tanaman sayuran terutama kentang, pembukaan lahan 

untuk tanaman monokultur menimbulkan dampak penurunan kualitas 

sumberdaya alam hayati seperti tanah terbuka sehingga mudah terkikis dan 

tererosi hujan.  Sebagai indikator kerusakan lahan berupa peningkatan erosi, 

adalah sejumlah sungai yang mengalir pada musim penghujan mengalami 

pengikisan tepian badan sungai, sehingga terjadi sedimentasi di perairan 

bagian hilir pada lahan dengan kemiringan curam (>45%).  Kemiringan areal 

tanaman kentang di Wonosobo menempati areal dengan kemiringan yang  

tinggi menyebabkan lapisan tanah permukaan  hilang.  Petani kentang mulai 

merasakan dampak degredasi lingkungan yang hebat karena produksi 

kentang yang pada awal tahun 1980-an mencapai 30 ton per hektar,  

sekarang tidak lebih dari 15 ton saja. Bahkan di beberapa tempat, 

produksinya  hanya 10 ton per hektare (Litbang Hutan dan Konservasi Alam,  

2007). 

  Menurut Baiquni, (2006), tanaman kentang monokultur dapat  

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi namun potensi 

dampak  terjadinya erosi akan  menurunkan tingkat kesuburan tanah.  Pada 

tahun 2000 tingkat erosi di Dieng mencapai 20 ton per hektar, angka 

meningkat delapan kali selama enam tahun,  menjadi 160 ton perhektar per 

tahun atau sekitar 1,28 juta ton per tahun dengan lahan Dieng seluas 8.000 

hektar, Jadi lapisan tanah subur setebal  30-50 centimeter akan hilang     

30-50 tahun  ke depan,  karena tingginya sedimentasi dataran tinggi Dieng 

dirasakan di waduk Mrica di Banjarnegara dan di PLTA mengatakan 12 

tahun ke depan PLTA  Waduk Mrica terasa tertutup karena laju  
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sedimentasi 4 juta meter kubik per tahun padahal umur waduk targetnya 

sampai 20 tahun.  

Apabila pola budidaya tanaman yang selalu terkonsentrasi 

tanaman monokultur kentang, maka proses perusakan lingkungan akan 

terus berlangsung.  Dikhawatirkan Kawasan Dieng dalam kurun waktu    

10-15 tahun mendatang akan berubah dari lahan pertanian yang sangat  

subur menjadi perbukitan cadas. Bahkan pada suatu saat mungkin saja 

wilayah yang sangat subur dan indah ini menjadi “ death zone “ artinya, 

lambat tapi pasti wilayah ini akan menjadi tandus dan tidak produktif lagi. 

Dengan demikian diperlukan upaya penyelamatan kerusakan lingkungan 

Dieng, melalui berbagai kegiatan seperti penanaman pohon berakar dalam, 

berumur  tahunan dan juga akan lebih baik jika diterapkan budidaya  aneka 

tanaman (Multiple cropping) (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNSOED, 

2005).   

Untuk mengatasi masalah monokultur kentang (Solanum 

tuberosum) yang sangat berdampak negatif bagi kesuburan tanah 

diusulkan untuk menanam carica yang sangat cocok tumbuh di dataran 

Dieng. Carica layak dikembangkan khususnya dalam rangka meningkatkan  

penghasilan masyarakat yang pada gilirannya dapat pula meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Selain itu penanaman carica diantara tanaman kentang merupakan 

salah satu bentuk sistem usaha tani konservasi sehingga dapat mengurangi  

erosi dan pemeliharaan  keanekaragaman hayati. 
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Mengacu pada sistem usahatani, konservasi merupakan suatu  

bentuk pengusahaan lahan pertanian yang mengkombinasikan teknik 

konservasi dalam metoda vegetatif (1) Penanaman tumbuhan atau tanaman 

yang menutupi tanah secara terus menerus, (2) Tumpangsari, (3) Pergiliran 

tanaman dengan tanaman pupuk hijau atau tanaman penutup tanah          

(Conservation rotation), (4) Sistem pertanian hutan (Agroforestry), (5) 

pemanfaatan sisa-sisa tumbuhan, (6) Penanaman saluran-saluran 

pembuangan dengan rumput dan (7) Rotasi tanaman dan penanaman 

dengan tanaman tahunan (Arsad,1989). 

Sistem ini mengandung makna produktif sekaligus makna konservatif 

karena karakternya mendekati ekosistem hutan alami (Syamsulbahri, 1996).  

Hal ini akan terwujud bila teknologi budidaya yang diterapkan sesuai  dengan 

keadaan lingkungan yang ada. Ketidak sesuaian teknologi budidaya yang 

diterapkan cenderung  mempercepat proses kerusakan lingkungan,  

termasuk diantaranya terjadi penurunan keaneragaman hayati. 

Salah satu keanekaragaman hayati yang sensisitif terhadap 

pengolahan  tanah adalah biota tanahnya. Tanah memiliki arti penting di biota 

tanah, khususnya di dalam ekosistem terestrial. Pada ekosistem pertanian, 

tanah berperan dalam pemeliharaan sifat fisika,  kimia, biologi tanah, 

terutama sebagai dekomposer dan ’soil engineer’ sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas tanaman budidaya. Selain itu berbagai jenis 

makroinvertebrata tanah juga berperan sebagai hama, sedangkan sebagian 

lainnya berperan sebagai predator sehingga erat kaitannya dengan sistem 

pengendalian hayati.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanah-tanah 

terdegredasi pada umumnya menunjukkan penurunan keanekaragaman dan 
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biomassa makroinvertebrata tanah (Matson et al., 1997 dan Brussaard, 

1998). Akibat lain dari penurunan keanekaragaman makroinvertebrata tanah 

adalah perubahan keseimbangan komunitasnya sehingga dapat 

menimbulkan dominasi spesies-spesies tertentu yang pada umumnya 

berpotensi sebagai hama tanaman (Baker, 1998).  Oleh karena itu diperlukan 

usaha untuk mempertahankan keanekaragaman sehingga fungsinya dalam 

pemeliharaan kesuburan tanah serta pengendalian hayati hama dan penyakit  

tanaman budidaya dapat  terjaga . 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan kenyataan yang ada  di lapangan menunjukkan bahwa 

masyarakat petani kentang di Dataran Tinggi Dieng cara penanamannya 

tidak atau belum  melakukan upaya-upaya konservasi lahan dengan pola 

tanam monokultur kentang (S. tuberosum) dipecahkan dengan upaya 

sistem penanaman tumpangsari kentang (S. tuberosum) dan carica         

(C. papaya).  Dengan sistem tumpangsari maka akan dikaji : 

1. Bagaimana keanekaragaman makrobiota tanah  pada areal  

tumpangsari carica (C. papaya) dan Kentang (S. tuberosum)  bila 

dibandingkan dengan  monokultur kentang (S. tuberosum) . 

2.  Bagaimana  laju erosi pada areal tumpangsari kentang (S. tuberosum) 

dan carica (C. papaya) bila dibandingkan dengan  monokultur kentang 

(S. tuberosum) . 

3. Bagaimana  produktivitas tanaman sistem tumpangsari  kentang          

(S. tuberosum) dan carica (C. papaya) bila dibandingkan dengan  

monokultur kentang (S. tuberosum). 
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C. Tujuan Penelitian 

2. Untuk mengkaji keanekaragaman makrobiota tanah  pada areal  

tumpangsari carica (C. papaya) dan  kentang (S. tuberosum) apabila 

dibandingkan dengan monokultur kentang (S. tuberosum). 

3. Untuk mengkaji pengaruh laju erosinya sistem tumpangsari kentang              

(S. tuberosum) dan  Carica (C. papaya) apabila dibandingkan  dengan  

monokultur kentang (S. tuberosum).   

4. Untuk mengkaji produktivitas tanaman pada areal tumpangsari  kentang 

(S. toberosum) dan Carica (C. papaya) apabila dibandingkan dengan 

tanaman monokultur kentang  (S. toberosum). 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan  masukan bagi pengambil kebijakan (policy maker) 

dalam melaksanakan pembangunan terutama yang berkaitan dengan 

usahatani dengan sistem penanaman  tumpangsari. 

2. Sebagai bahan pengembangan penelitian mengenai upaya dan 

manfaat  konservasi lahan  di  dataran tinggi. 

3. Dapat menanggulangi  erosi tanah dengan cara diversifikasi tanaman.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Umum Habitat di Wonosobo 

Secara geografis posisi Kabupaten Wonosobo adalah terletak 

diantara 7º  11’ 13 “ – 7º   04’ 11” lintang selatan dan diantara    109º   43’ 

10” – 110   04’ 40 “ garis bujur timur.  Batas administrasi Kabupaten 

Wonosobo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan 

Batang,  sebelah timur dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, 

sebelah selatan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo serta sebelah 

barat dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen. Topografi  

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yaitu 30% bentuk wilayahnya 

berombak sampai berbukit dan 70% berbukit sampai  bergunung, dengan 

ketinggian 1360 sampai dengan 2.302 dari permukaan laut (dpl).  

(Wonosobo dalam  Angka,  2005) 

Keadaan tanah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo 

adalah tanah Andosol pH netral sampai asam, dan dengan warna kelabu, 

coklat tua, hitam.  Beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya 

musim kemarau dan musim penghujan. Suhu minimum 9º – 5º Cellcius . 

Iklimnya termasuk dingin karena dikategorikan lebih  banyak  curah hujan 

(Profil  Kecamatan,  2003). 

 

7 
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B. Keanekaragaman  Biota Tanah 

Keanekaragaman dan kelimpahan makroinvertabrata tanah 

tergantung  pada keadaan lingkungannya baik biotik maupun abiotik. 

Makroinvertebrata dalam tanah relatif sulit untuk menghindari gangguan 

lingkungan jika dibanding makroinvertebrata permukaan tanah. Wallwork 

(1970) dan Killham (1994) menjelaskan bahwa keadaan lingkungan yang 

tidak sesuai dengan kehidupan makroinvertebrata dalam tanah cenderung 

akan ditanggapi dengan penurunan kemampuan dan reproduksi, 

mengalami hibernasi atau kematian. Pada batas-batas tertentu, 

makroinvertebrta permukaaan tanah mampu menghindari keadaan 

lingkungan yang tidak sesuai dengan cara bermigrasi. 

Neave dan Fox (1998) dan Makelow (2001) melaporkan bahwa 

teknik pengolahan tanah sangat mempengaruhi komunitas makrofauna 

dan mikroarthropoda tanah. Teknik tanpa olah tanah selalu menunjukkan 

keanekaragaman biota tanah yang lebih tinggi dibanding teknik olah tanah 

konvensional.    

Bahan organik tanah merupakan komponen kritis yang 

menentukan fungsi tanah, termasuk dalam pemeliharaan keanekaragaman 

makroinvertebrata tanah (Matson et al., 1997). Bahan organik tanah 

berperan sebagai substrat dan makanan bagi berbagai biota tanah. 

Kuantitas dan kualitasnya menentukan kemelimpahan dan 

keanekaragaman mikroba tanah (Young and Ritz, 2000). 
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Pembudidayaan tanaman musiman pada lahan yang baru dibuka 

sangat berpengaruh terhadap komunitas makroinvertebrata. Pada 

ekosistem semacam ini keanekaragaman dan biomasa makroinvertebrata 

menunjukkan nilai terendah. Padang rumput merupakan habitat yang 

disukai oleh kelompok cacing tanah. Areal pembudidayaan tanaman 

tahunan merupakan habitat yang dapat meningkatkan keanekaragaman 

makroinvertebrata tanah (Lavelle et al., 1994).  Fragoso et al. (1997) juga 

melaporkan bahwa keanekaragaman cacing tanah mengalami perubahan 

baik dilihat dari segi taksonomi maupun fungsinya sebagai akibat 

terjadinya perubahan ekosistem hutan savana menjadi ekosistem 

pertanian. Sari et al.  (2003)  juga melaporkan bahwa keanekaragaman 

makrofauna dan mesofauna tanah lebih tinggi pada sistem tumpangsari 

dari pada monokultur. 

C.  Erosi Tanah 

Menurut Baver (1956), erosi oleh air adalah akibat adanya daya 

dispersi terhadap partikel tanah dan tranportasi air yang berupa “run off” 

pada waktu curah hujan. Di daerah tropika basah, air merupakan 

penyebab utama dari proses tersebut. Di Indonesia erosi terutama 

disebabkan oleh air.    

Menurut  Wiersum (1979), erosi adalah suatu proses dimana 

tanah serta partikel batuan terlepas dan terbongkar yang kemudian 

dibawa, digulingkan ke bawah.  Jadi dalam erosi terdapat dua proses yaitu 

proses pelepasan dan  pengangkutan. 
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Menurut Hudson (1981), erosi  merupakan proses pengikisan 

dimana partikel-partikel tanah dan batu-batuan dibawa, digulingkan atau 

dihanyutkan karena adanya gaya gravitasi. Hal yang mengakibatkan 

kehilangan dan kerusakan partikel-partikel tanah terutama adalah angin 

dan air. 

Erosi merupakan salah satu penyebab merosotnya produktivitas 

lahan pertanian. Erosi terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. 

Hujan di Indonesia sebagian besar termasuk tipe orografi, dimana semakin 

tinggi suatu tempat, makin tinggi pula curah hujannya. Sebaliknya 

penguapan semakin berkurang, sehingga semakin besar selisih antara 

curah hujan dengan penguapan (Sutapraja,  1999). 

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya erosi antara lain 

pengelolaan lahan yang terlalu intensif tanpa memperhatikan kaidah 

konservasi disertai dengan hujan lebat sehingga dapat mempercepat 

terjadinya erosi, akibatnya pada saat ini lahan tersebut dalam keadaan 

kritis.  Lahan kering dalam keadaan alamiah memiliki kondisi antara lain 

peka terhadap erosi, terutama bila keadaan tanahnya miring atau tidak 

tertutup vegetasi, tingkat kesuburannya rendah, air merupakan faktor 

pembatas dan biasanya tergantung dari curah hujan serta lapisan olah dan 

lapisan bawahnya memiliki kelembaban yang amat rendah, apalagi 

masyarakat  menggunakan lahan yang berlereng curam masih ada 

kegiatan-kegiatan usaha tani pangan semusim/kentang dimana para 

petani tidak atau belum memperhatikan konservasi lahan  (Mulyani,  2005). 

Erosi alamiah dapat dikatakan tidak menimbulkan kerugian bagi 

kehidupan manusia atau terganggunya keseimbangan lingkungan. Hal ini 
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disebabkan kecepatan erosinya relatif sama atau lebih rendah daripada 

kecepatan pembentukan tanah. Untuk hal yang demikian disebut erosi 

normal atau erosi geologi. Aktivitas manusia dalam berbagai bidang pada 

umumnya tidak memperlambat erosi, justru sebaliknya dapat mempercepat 

erosi. Sebagai akibatnya timbullah masalah lain yaitu erosi dipercepat 

(Accelerated erosian). Erosi inilah yang menyebabkan             (1) 

merosotnya produktifitas tanah pada lahan yang tererosi, disertai 

merosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup, (2) sungai, 

waduk  dan saluran irigasi/drainase di daerah hilir menjadi dangkal 

sehingga daya guna dan masa guna berkurang, (3) secara tidak langsung 

mengakibatkan terjadinya banjir yang kronis pada setiap musim penghujan 

dan kekeringan pada musim kemarau serta (4) dapat menghilangkan 

fungsi tanah  (Arsyad, 1989).    

Berkaitan dengan jenis penggunaan lahan Kurdian (1984) dan  

(Mapadin,1986) menemukan bahwa jenis penggunaan lahan sawah, 

kebun campuran, perkebunan dan hutan berpengaruh nyata dapat 

mengurangi kerusakan lahan, sedang tegalan tidak demikian. Dapat 

dikatakan bahwa kemungkinan terjadinya kerusakan lahan, lebih besar 

pada penggunaan lahan tegalan jika dibandingkan dengan jenis 

penggunaan lainnya. Hasil penelitian tersebut  ditunjukkan hubungan 

antara lereng dengan curah hujan dan jenis tanaman dengan besarnya 

erosi yaitu sebagai berikut :   

1. Pada lahan dengan lereng 30% yang ditanami jagung dan kacang tanah 

merah secara Multi croping/tumpangsari, dengan curah hujan rata-rata 

214,08 mm/bulan dan erosi yang terjadi 3,14 m/ha/bulan, dan jika rata-
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rata berat jenis tanah adalah 1,2 maka erosi yang terjadi tiap tahunnya 

adalah 45,216 ton/ha/tahun. 

2. Pada lahan dengan lereng 30% yang ditanami kentang, dengan curah 

hujan rata-rata berat jenis tanah adalah 1,2 maka erosi yang terjadi tiap 

tahunnya adalah 198 ton/ha/tahun. 

3. Pada lahan dengan lereng 30% yang ditanami tembakau, dengan curah 

hujan rata-rata 154,85 mm/bulan/dan erosi yang terjadi 5,04 m/ha/bulan, 

dan  jika rata-rata berat jenis tanah adalah 1,2 maka erosi yang terjadi 

tiap tahunnya adalah 72,576 ton/ha/tahun. 

Sehubungan dengan penggunaan lahan, hasil penelitian 

(Kurdian,1984) dan (Mapadin,1986), di Kabupaten Wonosobo, Jawa 

Tengah, menunjukkan hubungan antara kemiringan lereng dengan 

kerusakan lahan adalah : (1) Lereng lebih dari 40% mendorong terjadinya 

kerusakan lahan dan (2) Lereng 15-40% dan kurang dari 15% 

berpengaruh nyata negatif terhadap kerusakan lahan.  Keadaan ini 

disebabkan karena penggunaan lahan pada kemiringan lereng tersebut 

sudah banyak yang disertai dengan usaha pengawetan lahan. 

Selama ini para petani kentang beranggapan bahwa penerapan 

teknik konservasi tanah dan pengelolaan tanah yang memotong lereng 

atau searah kontur dirasakan sangat berat karena cukup sulit dalam 

pengerjaannya dan memerlukan waktu lebih lama. Sedangkan pengolahan 

tanah dan pembuatan bedengan searah lereng dirasakan sangat mudah 

dilakukan dan lebih praktis, bahwa anak guludan pada tanaman kentang 
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berpengaruh nyata terhadap jumlah tanah tererosi dan paling banyak pada 

arah guludan yang searah lereng. (Sutapraja,  1999).  

Menurut Sarief (1985), sebenarnya besarnya erosi pada lahan 

tegalan tersebut  di atas jauh lebih tinggi dari erosi yang dapat dibiarkan, 

yaitu kurang dari 12,5 ton/ha/tahun. Karena ancaman kelestarian tanah 

dapat berujud penurunan produktivitas tanah semakin buruknya beberapa 

sifat tanah. Ancaman ini dapat berlangsung  secara ilmiah dan akan 

semakin buruk apabila campur tangan manusia berupa pengelolaan yang 

tidak tepat. 

D.   Kentang   (Solanum tuberosum) 

Menurut BPPT (2007), bahwa kentang merupakan famili 

Solanaceae genus Solanum dan spesiesnya S. tuberosum,   tanaman 

dikotil ini yang bersifat semusim dan berbentuk semak/herba. Batangnya 

yang berada di  atas permukaan tanah ada yang berwarna hijau, kemerah-

merahan, atau ungu tua. Akan tetapi warna batang dipengaruhi oleh umur 

tanaman dan keadaan lingkungan. Pada kesuburan tanah yang lebih baik 

dan lebih kering, biasanya  warna batang tanaman lebih tua lebih menyolok  

dan bagian bawah batangnya bisa berkayu namun perakarannya  tidak 

terlalu kuat untuk menahan erosi.   

       Kentang bisa tumbuh subur dan berproduksi dengan baik bila 

ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya. 

Kentang dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi antara 500-3000m dpl 

dan terbaik adalah pada ketinggian 1.300 m dpl dengan suhu relatif sekitar 

20º C.  Selain itu  daerah dengan curah hujan 200-300mm setiap bulan 
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atau 1.000 mm dan tanah yang baik untuk kentang adalah tanah yang 

subur, dalam drainase baik, dan pH antara 5 -  6,5  Pada tanah yang pHnya 

rendah akan dihasilkan kentang yang mutunya jelek  (Wilkipedia,  2006).  

Menurut Sutapraja (1999), faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya erosi antara lain pengolahan lahan yang terlalu intensif tanpa 

memperhatikan kaidah konservasi disertai dengan hujan lebat sehingga 

dapat mempercepat terjadinya erosi pada lahan tersebut, akibatnya pada 

saat ini lahan tersebut dalam keadaan kritis. Dari sisi konservasi, 

pengolahan tanah dan pembuatan bedengan searah adalah yang paling 

tepat karena dapat mengurangi erosi tanah akan tetapi dari segi produksi,  

terutama untuk komoditas kentang dan wortel, dapat menyebabkan 

penurunan hasil tanaman. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya 

peningkatan kadar air tanah,  sehingga tanah menjadi basah atau lembab 

dimana merupakan media yang baik bagi berjangkit dan berkembangnya 

penyakit tanaman, terutama cendawan (jamur) yang dapat menyebabkan 

busuk akar atau umbi.   

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sutapraja dan 

Asandhi tahun 1998 di Kecamatan Batur, Jawa Tengah, selama bulan 

September sampai dengan Desember 1996 menunjukkan tanah yang 

tererosi,  hasil produksi dan prosentase serangan penyakit layu bakteri 

pada pertanaman kentang kelas A di lahan yang diolah konservasi dan 

non konservasi seperti ditunjukkan oleh Tabel  2. 
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Tabel 1.  Perbedaan pada tanaman kentang kelas A di lahan yang diolah secara 
konservasi dan non konservasi di Kecamatan Batur , Jawa Tengah. 

Arah guludan     Jumlah Erosi       Jumlah Erosi     Hasil Umbi    Presentasi  

                            ( Kg/24 m)            ( ton/ha)             (ton /ha)       serangga 

                                                                                                      Penyakit layu 

                                                                                                       Bakteri (%) 

 

Scr konservasi             76,95%                 32,06%            14,88 %          19,3 

 

Non konservasi            164,72                   68,63                 15,55             16,4 

    

Sumber : Kurnia,  1999  

 

E. Carica papaya 

Menurut Wilkipedia (2006) C. papaya adalah tanaman dari famili 

caricaceae  yang berasal dari South America,  spesiesnya Carica papaya, 

tanaman ini mirip dengan tanaman pepaya hanya saja pohonnya sedikit 

lebih kecil  dan tinggi 5-10 m,  bentuk buahnya agak bulat jumlah buah 

lebih banyak dan masa tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pepaya 

dan tidak perlu melakukan perawatan khusus,  pohon ini menyukai iklim 

sejuk.  Perakarannya sangat kuat  dijadikan sebagai salah satu alasan 

untuk pemanfaatannya dalam  mengatasi masalah  lahan kritis. 

Terkait dengan sektor ini, ada satu potensi yang layak 

dikembangkan khususnya dalam rangka meningkatkan penghasilan 

masyarakat. Potensi tersebut berupa terdapatnya suatu jenis tanaman yang 

tumbuh subur  dan hanya hidup di lereng-lereng gunung/pegunungan di 

Wonosobo khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng yaitu tanaman 
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carica (C. papaya). Tanam ini mirip dengan tanaman pepaya hanya saja 

pohonnya sedikit lebih kecil, bentuk buahnya agak bulat, jumlah buahnya 

lebih banyak dan masa tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan pohon 

pepaya. Potensi ini layak dikembangkan mengingat tumbuhan ini cukup 

banyak dan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi lahan 

kritis di satu sisi dan peningkatan penghasilan pada sisi lain ( Burhanuddin, 

2006 ). 

F.  Tumpangsari  

Menurut   Nana, et al (2005), tanaman sayuran terutama kentang  

mayoritas diusahakan pada lahan dataran tinggi, karena kondisi iklim 

pada lahan tersebut sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman sayuran. Namun permasalahan teknis masih sering dihadapi  

petani  antara lain adalah serangan organisme pengganggu tanaman 

(OPT) yang dalam jangka pendek dapat menyebabkan penurunan hasil 

dan kualitas produk. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan 

untuk penyelamatan hasil panen. Penggunaan pestisida belum mampu 

mengatasi masalah tersebut, karena petani kadang-kadang 

menggunakannya dalam jumlah yang berlebihan. Akibatnya akan 

menimbulkan instabilitas   ekosistem sumberdaya pertanian/degredasi 

sumber daya pertanian, sehingga dalam jangka panjang dapat 

menimbulkan kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut di atas adalah dengan sistem penanaman 

tumpang sari.  
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  Menurut Ramdhon (1978), pada kemiringan 3-6% panjang lereng 

yang dianjurkan jangan melampui 100m, sedangkan pada kemiringan 8% 

dianjurkan jangan sampai melampui 65 m Hal ini untuk menghindari 

peluapan air. Pada keadaan demikian harus dilengkapi dengan saluran 

pembuangan. Menanami lereng sebidang tanah  sistem ganti berganti 

dengan cara strip croping atau tumpang sari akan merupakan tindakan 

melindungi lapisan top soil setempat. 

Menurut hasil  Litbang Pertanian  (2003),  menunjukkan bahwa 

tumpangsari kentang + jagung pada lahan medium dapat mengurangi 

serangan Trips  (Barroga,1992).  Tanaman jagung tidak memberikan 

pengaruh negatif terhadap kentang  ditanam  3-4 minggu sebelum jagung 

(Asandi dan Suryadi,1982). Leihner (1978), berpendapat dalam 

pertanaman  tumpang sari, hasil tanaman secara keseluruhan lebih tinggi 

daripada pertanaman monokultur apabila pemilihan kombinasi jenis 

tanaman yang ditumpangsarikan  dapat  tepat.  

Menurut Setiawati dan Asandhi (1993), hasil  penelitian Litbang 

pertanian di dataran tinggi Rancabali di Dusun Cibodas, Desa 

Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung menunjukkan, 

bahwa tumpang sari  kentang + bawang daun dapat menurunkan 

serangga Plitoramaea operculella. Serangan Aphid pada kentang dapat 

dilindungi oleh bawang daun yang berperan sebagai Repellance. 

Tumpang sari ini mampu pendapatan kotor tertinggi, selain itu juga 

mampu memberikan nilai kesetaraan lahan (NKL) tertinggi yakni 1,69-

2,15. Selanjutnya dikemukakan bahwa tumpangsari kentang  + bawang 

daun dapat menurunkan intensitas serangan penyakit  kudis 
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dibandingkan dengan penanaman  kentang secara monokultur atau 

tumpangsari  kentang  + ubijalar  maupun tumpangsari kentang + jagung. 

Hasil percobaannya Soejono (2003), di desa Ngrancah, 

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan  tanaman 

sela dalam tumpangsari  dengan tebu dapat menurunkan hasil tebu. 

Karena pada saat tanaman palawija dalam tumpangsari  dengan tebu 

bertujuan untuk menentukan saat tanam yang tepat masing-masing jenis 

tanaman palawija yang memeberikan hasil total tanaman penyusun, dan 

nisbah setara lahan tinggi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tanaman 

sela tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, berat 

batang dan hasil hablur. Saat tanam tananam palawija dengan 2 minggu 

sebelum tanam tebu menunjukkan hasil hablur lebih rendah daripada saat 

tanam bersama, 2, 4 dan 6 minggu setelah tanam tebu. Saat tanam 

kacang tanah dan kedelai tidak berpengaruh nyata terhadap hasil total 

tanaman penyusun, tetapi nisbah setara lahan tinggi didapatkan pada 

saat tanam 2 minggu sebelum , dan 2 minggu setelah tanam tebu.   

Menurut  Bakar dan Norman (1975), pertanaman tumpangsari 

dapat meningkatkan hasil sampai 62%. Keberhasilan tumpangsari sangat 

ditentukan oleh kombinasi jenis-jenis tanaman penyusun. Kombinasi 2 

jenis tanaman berumur tidak sama, kebutuhan cahaya matahari, CO², air 

dan unsur hara maksimum masing-masing jenis tanaman terjadi pada 

waktu berbeda bila kedua  jenis tanaman tersebut ditanam pada waktu 

bersamaan. Dengan demikian kompetisi antar jenis tanaman dapat 

diperkecil atau ditiadakan . 

G. Kerangka Pikir  Penelitian 
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Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan 

semakain  menyempitnya lahan pertanian, mendorong petani di daerah 

dataran tinggi Dieng, menggarap lahan di lereng-lereng.  Umumnya 

petani mengusahakannya dengan tanaman sayuran yang cukup intensif 

yaitu monokultur kentang.  Petani kentang monokultur tidak atau belum 

memperhatikan konservasi lahan, sehingga mengakibatkan kualitas 

lingkungan yang menurun ditandai  dengan terjadinya erosi,  penurunan 

produktivitas tanah yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman 

hayati biota tanah  dan pada akhirnya dapat mengakibatkan lahan kritis. 

 Untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan sistem 

usahatani konservasi merupakan bentuk pengusahaan lahan pertanian 

yang mengkombinasikan teknik konservasi baik mekanik maupun 

vegetatif dan pola tanam dalam pola usaha tani terpadu, dengan cara 

melalui diversifikasi tanaman yaitu dengan sistim penanaman 

tumpangsari,  diusulkan untuk menanam carica yang sangat cocok 

tumbuh di dataran tinggi Dieng dan Carica layak dikembangkan 

khususnya dalam rangka meningkatkan penghasilan masyarakat yang 

pada gilirannya  dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Dengan adanya tumpangsari kentang (S. tuberosum) dan carica 

(C. papaya)  akan dikaji tentang keanekaragaman biota tanah, pengaruh 

laju erosi dan produktivitas dengan kentang (S. tuberosum) monokultur. 

Kerangka pikir penelitian terlihat pada Gambar 1. 

  
Pemanfaatan lahan monokultur kentang 

(Solanum Tuberosum)  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian  
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- Keanekaragaman makrobiota tanah pada areal tumpangsari 

carica (C. papaya)  dengan kentang ( S. tuberosum)   lebih 

tinggi  daripada areal  monokultur  kentang (S. tuberosum) . 

- Laju erosi pada lahan  tanaman tumpangsari kentang          

(S. tuberosum) dan carica (C.papaya) lebih menurun  apabila  

dibandingkan pada lahan dengan  tanaman monokultur 

kentang (S. tuberosum).  

- Tidak ada perbedaan produktivitas tanaman kentang yang di 

budidaya secara monokultur kentang  maupun tumpangsari 

dengan  kentang dan carica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE   PENELITIAN    

A. Tempat dan Waktu  Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di desa Sikunang Kecamatan Kejajar 

Kabupaten  Wonosobo Propinsi Jawa Tengah pada musim hujan (MH) 2007, 

mulai bulan Nopember - Desember  2007.  Lokasi penelitian terletak pada 7º11’ 

dan 7º36’ Lintang Selatan, 110º 04’ Bujur Timur  berada pada ketinggian 1.900 

di atas permukaan laut, dengan jenis tanah andosol, rata-rata suhu udara             

14,3º– 26,5º C, dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2270–

4835 mm/tahun. Pemilihan lokasi dilakukan secara  Acak purposive, dengan 

pertimbangan daerah tersebut merupakan kemiringan  yang sama yang ada 

tanaman  carica  (C. papaya) dan  kentang (S. tuberosum) yang cukup besar di 

dataran tinggi Dieng  dan  sudah direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wonosobo. 

Identifikasi dari keanekaragaman biota tanah hasil koleksi dari survei 

lapangan di lakukan di sub  Laboratorium Biologi, Laboratorium Pusat  MIPA 

dan di Laboratorium Tanah   Universitas Sebelas Maret  Surakarta.  

B. Bahan dan Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) alat-alat 

untuk pengamatan keanekaragaman biota tanah berupa cangkul,sabit,  

pinset, ember plastik, bak penampung tanah, botol perangkap, kantong 

plastik, botol koleksi, trep dan kamera digital; (2) alat-alat untuk mengukur 

erosi berupa rol meter/3m dan rol meter /100m, bambu untuk membuat 

pathok dan rafia.                               

22 

Bahan-bahan yang digunakan meliputi :  Alkohol 70%, Formalin 4 %. 

FAA dan deterjen. 
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C. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat studi kasus (Case study) , penulis  mengamati 

suatu kasus, yaitu petani yang sudah menanam  kentang (S. tuberosum) di 

dataran tinggi Dieng dalam melaksanakan tindakan konservasi lahan  belum 

semuanya melakukan dengan baik, masih banyak yang melakukan 

konservasi teras tanah. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh survei  langsung dari lapangan hasil identifikasi jenis makrobiota 

tanah dan analisis sifat kimia tanah. Selain itu juga digunakan data sekunder 

yang diperoleh dari Laboratorium  Universitas Sebelas Maret, Indonesia Power 

(Waduk Mrica),  Dinas Pertanian,  Kantor Statistik,  Penyuluh Pertanian 

Lapangan, dan Instansi terkait dan Wonosobo dalam angka 2007. 

 

E. Metode Penelitian 

f.1. Survei  

1). Keanekaragaman biota tanah pada areal tumpangsari carica                

(C. papaya ) dan kentang (S. tuberosum)   apabila dibandingkan secara 

monokultur kentang (S. tuberosum) . 

2). Pengaruh tanaman tumpangsari carica (C. papaya )  dan kentang 

(S.tuberosum) apabila dibandingkan dengan  monokultur kentang       

(S. tuberosum)  terhadap  laju erosi  tanah.  
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3).  Produktivitas tanaman kentang pada tumpang sari carica (C.  papaya )  

dan kentang (S.tuberosum) apabila dibandingkan dengan  

monokultultur kentang (S. tuberosum). 

 

f.2. Rancangan Survei  

f.2.1).   Pengamatan tentang keanekaragaman biota tanah dilakukan pada 

2 unit pengamatan, yaitu : sistem penggunaan lahan tanaman 

tumpangsari carica (C. papaya) dengan kentang (S. tuberosum)      

(1 unit), masing-masing umur 4 tahun jenis tanaman carica            

(C. papaya) + kentang (S. tuberosum) umur 65 hari setelah  tanam 

(HST) dan 1 unit tanaman monokultur kentang (S. tuberosum) 

berumur 65 hari. 

f.2.2). Pengamatan tentang laju erosi tanah dilakukan pada 2 unit 

pengamatan,  yaitu : (1 unit)  tanaman tumpangsari carica             

(C. papaya) dengan kentang (S.tuberosum), (1 unit) tanaman 

monokultur kentang (S. tuberosum).   

f.2.3).  Pengamatan produktivitas,  kentang setelah hasil tanam (HST) yang 

sudah berumur 65 hari, dengan  asumsi alasan sebagai berikut :                

a) Biomassa sudah optimal b) Pupuk organik sudah 

terdekomposisikan dengan sempurna c) Perlindungan terhadap 

tanah vegetatifnya sudah optimal.  Dengan kerapatan pohon carica 

berjarak 1,5m²  diambil sampel 10x10m²  dicabut 6 batang yang 

kemudian dipotong-potong akar,  umbi dan batangnya ditimbang.  

  

f.3.  Pelaksanaan Survei  
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 f.3.1). Pada keanekaragaman biota tanah, masing-masing unit 

pengamatan tersebut diambil sampling  secara acak letak demplot 

dengan luas  ukuran 10x10m² ditentukan 3 titik sampling. 

Keanekaragaman biota tanah ditangkap dengan metode 

handsorting. Pertama-tama diletakkan kuadrat ukuran (25x25) cm 

di permukaan tanah pada titik sampling kemudian tanahnya digali 

sedalam 30 cm. Tanah galian ditampung pada bak/ember plastik 

untuk kemudian dilakukan pengambilan (sorting) makrobiota tanah 

yang terbawa di dalam tanah tersebut diambil dengan 

menggunakan pinset. Makro biota tanah yang telah terkoleksi 

diawetkan dengan formalin 4%, setelah beberapa jam kemudian 

dipindahkan pada alkohol 70% (Sutherland, 1996; Suin, 1997). 

Hasil koleksi diidentifikasi dan dihitung jumlahnya di laboratorium. 

Keanekaragaman biota tanah dinyatakan dengan indeks 

keanekaragaman Simpons yang dimodifikasi ( Suin,1997) dengan 

rumus  sebagai berikut :    

   IK  = ( 1- Σ     (p1)²  )(qi) 
 
IK  =   indeks keanekaragaman 

pi  =   rasio jumlah    individu       suatu    spesies      dengan  

jumlah    total individu. 

qi =  rasio   jumlah    spesies  pada suatu unit pengamatan dengan 

total spesies pd seluruh unit pengamatan yang dibandingkan  

Nilai IK berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin 

mendekati nilai satu menunjukkan semakin tinggi 

keanekaragaman spesies yang diukur dan sebaliknya. 
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f.3.2).  Pengaruh laju erosi  tanah diukur  dengan metode USLE, areal 

plot percobaan panjang 10m² x lebar 10m²  yang diambil sampling 

dengan kemiringan yang sama, dengan erosi dugaan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dalam komponen-

komponen USLE menurut Wischmeir dan Smith (1978) dalam 

Asdak (1995) dapat dirumuskan sebagai berikut :   

A = R K L S C P 

Keterangan : 

A : erosi tanah tahunan (ton / ha) 

R : erosivitas   

K : erodibilitas  

L : panjang lereng 

S : kemiringan lereng 

C : faktor pengelolaan tanaman 

P : faktor tindakan konservasi 

Komponen – Komponen USLE  

a) Faktor erosivitas hujan (R)  

Erosivitas adalah tenaga pendorong yang menyebabkan 

terkelupas dan tersangkutnya partikel – partikel tanah ketempat 

yang lebih rendah (Asdak, 1995). Pada metode USLE dalam 

menghitung besar erosi menggunakan persamaan.  (Asdak, 1995) 

Keterangan  

 R  : besarnya erosivitas hujan rata – rata tahunan  

 n  : jumlah kejadian hujan dalam kurun waktu satu tahun  

     (musim hujan) 

X :jumlah tahun atau musim hujan yang digunakan sebagai  

dasar perhitungan  

 

b) Faktor erodibilitas tanah (K) 
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Erodibilitas tanah adalah resistensi tanah terhadap 

pengelupasan dan partikel tanah tersebut oleh adanya energi kinetik 

air hujan (Asdak, 1995) atau dengan kata lain erodibilitas adalah 

mudah tidaknya tanah tererosi. Untuk menentukan faktor erodibilitas, 

tekstur tanah dapat digunakan sebagai persamaan yang dikemukakan 

oleh Bouyoucos (1935, dalam Utomo, 1994) yaitu :                      

Keterangan : 

K       : erodibilitas 

Sand : pasir 

Silt    : debu 

Clay : lempung 

Banyak usaha telah dilaksanakan untuk membuat model 

hubungan fungsional sederhana tentang erodibilitas. Untuk penentuan 

erodibilitas tanah dengan kandungan debu dan pasir sangat halus 

lebih dari 70% dihitung dengan persamaan matematis yang 

menghubungkan karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanah, 

yaitu :                :                                       

100
)3(5,2)2(25,3)12()10(713,2 414,1 -+-+-

=
- cbaM

K  

                      (Wischmeier (1971), dalam Asdak, 1995) 

Keterangan : 

K  =   indeks erodibilitas tanah  

M  =   (% debu + pasir sangat halus) (100 - % lempung) 

a   =   bahan organik (% C organik x 1,724) 

b   =   harkat struktur tanah  

c   =   harkat tingkat permeabilitas tanah 

c) Faktor panjang lereng (L) dan Kemiringan lereng (S) 

Panjang dan kemiringan lereng adalah dua komponen 

topografi yang berpengaruh mutlak terhadap besarnya aliran 

permukaan (surface run off) dan erosi.  Dalam USLE unsur panjang 

dan kemiringan lereng seringkali dalam perkiraan erosi digabung 

menjadi satu.  Kecuraman lereng 100 % sama dengan kecuraman 

45 derajat (Arsyad, 1989), makin curam suatu lereng persentase 
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kemiringan semakin tinggi sehingga makin cepat laju limpasan 

permukaan.  Dengan cepatnya laju limpasan permukaan menjadikan 

sedikitnya waktu untuk tanah melakukan infiltrasi. Jadi dengan 

meningkatnya derajat kemiringan, butir–butir tanah yang yang 

tererosi juga semakin besar. Untuk mengetahui nilai LS digunakan 

rumus : 

( )065,00456,0006541,0
22

2 ++÷
ø
ö

ç
è
æ= SS

L
LS

Z

 

(Wischmeier dan Smith, 1978 dalam Suripin, 2004). 

Dimana : 

L =  Panjang lereng (m) yang diukur dari tempat mulai 

terjadinya aliran air di atas permukaan tanah 

sampai tempat mulai terjadinya pengendapan 

disebabkan oleh berkurangnya kecuraman lereng 

atau ke tempat aliran air di permukaan tanah 

masuk ke badan air/saluran. 

S  =   Kemiringan lereng (derajad). 

 

z = Konstanta yang besarnya bervariasi tergantung 

besarnya S (z = 0,5 jika S > 5 %; z = 0,4 jika 5 % > S 

> 3 %; z = 0,3 untuk 3 % > S > 1 %; dan z = 0,2 untuk 

S < 1 %). 

 

d) Faktor pengelolaan tanaman (C) 

Faktor C menunjukan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, 

seresah, kondisi permukaan tanah dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang (Erosi). Adanya tanaman dapat 

menekan laju permukaan dan erosi. Plot air larian merupakan salah 

satu upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui besarnya 

faktor C  
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e) Faktor tindakan konservasi tanah (P) 

Faktor ini merupakan bentuk usaha manusia untuk 

membatasi semaksimum mungkin pengaruh erosi terhadap lahan. 

Besar nilai P tergantung pada vegetasi dengan pengelolaan tanah 

yang terdapat dalam lahan tersebut sebagaimana dijelaskan 

dalam Tabel 1 berikut ini  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.2 Prakiraan Nilai P Untuk Tindakan Berbagai Konservasi 
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Sumber : Abdurachman dkk (1984) dalam Arsyad, 1989) 

 

 
 
 
 
 
 
 

No Tindakan Konservasi Tanah Nilai P 

Teras bangku 

Konstruksi baik 

 

0,02 

Konstruksi jelek 0,35 

Teras bangku: jagung, ubi kayu/ kedelai 0,06 

Teras bangku: sorghum – sorghum 0,02 

Teras tradisional 0,40 

Teras Gulud : padi – jagung 0,01 

Teras Gulud : ketela pohon 0,06 

Teras Gulud : jagung – kacang + mulsa sisa makanan 0,01 

1 

Teras Gulud : kacang kedelai 0,11 

Pengelolaan tanah dan penanaman menurut garis kontur 

Kemiringan 0 – 8 % 

 

0,50 

 Kemiringan 9 – 20 % 0,75 

3 

Kemiringan lebih dari 20 % 0,90 

4 Tanaman dlm jalur – jalur : jagung-kacang tanah + mulsa 0,05 

Mulsa limbah jerami  

6 ton/ha/tahun 0,30 

3 ton/ha/tahun 0,50 

5 

1 ton/ha/tahun 0,80 

Tanaman perkebunan  

Disertai penutup tanah rapat 0,10 

6 

Disertai penutup tanah sedang 0,50 

Padang rumput  

Baik 0,04 

7 

Jelek 0,40 
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f.3.3).  Pada produktitivitas kentang  dilakukan pada saat panen diambil 6 

sub sampel  pada tanaman  yang terletak paling tengah dicabut 

berapa bobot hasilnya. 

Produktivitas dengan analisis vegetasi/Produksi Bomassa 

=    (W2-W1) t/ha  
                     GA 

Keterangan        W1 : Bobot tnman saat  panen(th)           

                           W2: Bobot Total saat panen (kg) 

                           GA: Luas area tanam (hektar)   

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Keanekaragaman  Makrobiota  Tanah . 

  Pengembangan sistem agroforestri merupakan usaha untuk 

menganekaragaman makrobiota tanah sekaligus produktivitas tanah. Salah 

satunya adalah sistem tumpangsari. Melalui sistem ini dapat meningkatkan 

pertanian,  memperbaiki kesuburan tanah dan memelihara keseimbangan 

ekositem (Kartasapoetra, 1998).    

Jenis-jenis makrobiota tanah yang ditemukan pada tanaman 

tumpangsari  (Carica dan kentang) dan monokultur kentang  ada 170  spesies. 

Makrobioata permukaan  tanah  dan di dalam  tanah pada lahan tumpangsari 

(masing-masing 29 dan 70), lebih banyak jenisnya dibandingkan pada lahan 

monokultur (masing-masing 12 dan 59). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan 

intensitas pengolahan lahan pada sistem tumpangsari berdampak  luas bagi 

struktur, kombinasi dan aktivitas organisme pada lingkungan tersebut. Menurut  
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Sari (2003) keanekaragaman makrofauna dan mesofauna tanah lebih tinggi pada 

sistem tumpangsari. 

 Jenis makrobiota tanah yang ditemukan di dalam tanah sebanyak (129 

jenis) lebih banyak  jika dibanding makrobiota permukaan tanah (41 jenis).  Hal 

ini diduga pengaruh dari intensitas penyemprotan insecktisida dan atau  pestisida 

lain yang sangat  tinggi,  dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3  :  Jenis – jenis makrobiota tanah yang ditemukan pada 
                  tanaman   Tumpangsari  dan Monokultur  
 

No Jenis Monokultur Tumpangsari Σ 
    P D P D individu 

1 Formicinae / Semut hitam bsr        1 1 

2 Myrmicinae / Semut mrh 1 9 9 14 33 

3 Ponerinae/ Semut htm merah 1 3 10 5 19 

4 Polydesmidae / Kakiseribu       7 7 

5 Erigonidae / Laba2 cebol 2 2   2 6 

6 Gyrinidae /larva kumbang   1   1 2 

7 Elateridae/Kumbang Larva   7   2 9 

8 Psedolucanus caprelus /Kumbng rusa       1 1 

9 Ctenicera noxia /Kumbang balik 2     1 3 

10 Lithobius sp /Kelabang Kecil   7   12 19 

11 Scolopendra sp /Kelabang Besar       1 1 

12 Pheritima sp  /Cacing Tanah    24   19 43 

13 Coenomyia sp / Larva Lalat     2 2 4 

14 Marava pulchella /Cocopet kecil   1   1 2 

15 Colosma Scruteator / Kumbng tanah     1 1 2 

16 lepidopsocidae /kupu-kupu  5 2     7 

17 Gastropoda /siput telanjang   2     2 

18 Salticidae  / laba -laba   1     1 
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19 Forficula auricularia  1   1   2 
20 Lycosa sp / Laba-laba     3   3 

21 Phalangidae / laba - laba     1   1 

22 Scaphinotus guyati /      1   1 
23 Choealitis sp /      1   1 

  P + D 12 59 29 70 170 
 
Keterangan, P  : Makrobiota tanah permukaan tanah 
                     D : Makrobiota tanah dalam tanah  

 
Hasil dari identifikasi makrobiota dalam tanah dan dipermukaan tanah 

ada 6 kelas, 4 Ordo , 8 familli  dan 10 spesies dapat dilihat pada Tabel 4 . 

 
Tabel 4. Klasifikasi makrobiota tanah yang ditemukan pada areal  monokultur 

kentang  dan tumpangsari carica + kentang di Dataran Tinggi Dieng. 
  
 

Filum Kelas Ordo Famili/Subfami
li 

Genus/Spesies 
 

Mollusca Gastropoda   Spesies 1 

Annelida Chaetopoda Oligochaeta Megascolecidae Pheritima sp. 

Arthropoda Arachnida Lycosidae Lycosa sp. 

Erigonidae Spesies 2 

Araneae 

Salticidae Spesies 3 

 

Opiliones Phalangidae Spesies 4 

Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius sp. Chilopoda 

Scolopendromorpha Scolopendridae Scolopendra sp. 

Diplopoda Polydesmidae Polydesmus Spesies 5 

Insecta Labiidae Marava 
pulchella 

Dermaptera 

Forficulidae Forficula 
auricularia 

Formicinae(Sub
familia) 

Spesies 6 

Myrmicinae(Sub
famlia) 

Spesies 7 

 

 

Hymenoptera 

Ponerinae 
(Subfamilia) 

Spesies 8 
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Colosoma 
scrutator 

Carabidae 

Scaphinotus 
guyati 

Gyrinidae Spesies 9 

Spesies 10 Elateridae 

Ctenicera noxia 

Coleoptera 

Lucanidae Pseudolucanus 
capreolus 

Orthoptera Acrididae Chloealtis sp. 

Diptera Xylophagidae Coenomyia sp. 

 

1).  Kelas Gastropoda (kelompok siput telanjang). 

2). Kelas  Chaetopoda,  Spesies Pheritima sp. (Kelompok cacing). 

      3). Kelas  Arachnida, (Family  Aerigonidae, Salticidae, Phalangidae)  Spesies  

Lycosa sp.  (kelompok laba -laba).  

4). Kelas Chilopoda, Species (Lithobus sp, Scolopendra sp) (Kelompok  

Kelabang)   

5).  Kelas Diploda, Ordo Polydesmidae  (kelompok  Kaki seribu) 

6). Kelas Insekta (serangga), Ordo  Dermaptera   Spesies Marava puchella  

(Kelompok cocopet ), ordo Hymenoptra, (Family Formicinae,  Myrmicinae, 

Ponerinae) (Kelompok semut), ordo Coleoptera, (Family  Gyrinidae, 

Elateridae),  (Spesies  Colosma scrutator,  Scaphinotus guyati, Ctineceria 

noxia, Pseudolus capreolus, Choeailtis sp) (kelompok kumbang ).   

Klasifikasi makrobiota tanah yang ditemukan pada lahan 

tumpangsari kentang + carica   dan monokultur kentang bisa dilihat pada   

pada Gambar  lampiran 1. 
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Pada lahan tumpangsari dan monokultur  makrobiota dalam  tanah   

didominasi  oleh cacing tanah (Metaphire javanica), sedangkan makrobiota 

permukaan tanah didominasi oleh semut hitam besar (Formicinae) .  

Selain berperan penting sebagai dekomposer dan soil engeneer , 

keberadaan cacing tanah juga dapat menyebabkan keadaan lingkungan yang 

semakin beragam dengan adanya pembentukan ‘cast’  di permukaan tanah 

sehingga banyak spesies-spesies makrobiata tanah lainnya dapat hidup 

bersama (Co-existensi).  Cacing tanah adalah makrobiota tanah ‘endogeik’ 

atau tetap tinggal di dalam tanah dan berfungsi sebagai saprofagus (Suin, 

1997). Cacing  tanah memiliki arti penting bagi pemeliharaan kesuburan 

tanah. Oleh karena itu populasinya yang tinggi sangat diharapkan untuk 

mendukung produktivitas lahan. Organisme ini tidak mempunyai kebiasaan 

makan secara langsung bahan organik tanaman, melainkan makan bahan 

organik yang telah atau sedang mengalami dekomposisi. Dengan demikian 

adanya proses dekomposisi bahan organik yang berjalan dalam waktu lama 

mendukung eksistensi cacing tanah pada habitatnya. Menurut Curry (1998) 

bahwa kandungan air tanah merupakan faktor kunci yang menentukan 

populasi cacing tanah. Hal ini menunjukkan bahwa cacing tanah menyukai 

habitat yang tersedia bahan organik yang bersifat lambat terdekomposisi 

sehingga dapat berperan sebagai tempat perlindungan dari intensitas cahaya 

yang tinggi .  

Semut  hitam besar  (Formicinae) adalah polyfagus yang 

populasinya diduga terutama ditentukan oleh kesesuaian keadaan 

lingkungan abiotiknya. Efektifitasnya penutupan tanah oleh kanopi carica dan 
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keberadaan mulsa sangat mendukung  kehidupan semut hitam  dan spesies-

spesies makrobiota tanah lainnya (Sugiyarto, 2003)  

Bahwa rata-rata  Indeks  Keanekaragaman (IK) dan dominan spesies 

makrobiota tanah  yang handsorting (IKD)   dan fall trap (IKP) dalam  lahan 

tumpangsari itu lebih banyak apabila dibandingkan  dengan lahan monokultur 

disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5 :  Rata-rata Indeks  Keanekaragaman makrobiota permukaan  tanah 

(IKP) dan makrobiota dalam tanah (IKD) serta spesies dominannya  

 

No Areal Lahan IKP Spesies Dominan IKD 
Spesies  
Dominan 

1 Monokultur 0,6923 Lepidopsocidae 0,6783  Pheritima sp  
2 Tumpangsari 0,6928  Ponerinae  0,8009  Pheritima sp 

 

Bahwa indeks keanekaragaman makrobiota tanah yang di permukaan 

(IKP = 0,6923) pada monokultur  spesies yang paling dominan Lepidopsocidae 

(kupu-kupu).  Sedangkan (IKP=0,6928) pada tumpangsari lebih dominan 

Ponerine (semut merah). Hal ini lebih banyak apabila dibanding indeks 

keanekaragaman makrobiota dalam tanah pada lahan monokultur kentang   

(IKD = 0,6783) dan pada Tumpangsari  (IKD = 0,8007).   

Hal ini terbukti menurut (Suin, 1997) bahwa makin mendekati nilai 1 

menunjukkan tinggi keanekaragaman spesies yang diukur dan sebaliknya. 

Karena  makrobiota tanah memiliki arti penting di dalam ekosistem terestrial. 

Pada ekosistem pertanian, makrobiota tanah berperan dalam pemeliharaan 

sifat fisika, kimia, biologi tanah, terutama sebagai dekomposer dan ‘soill 

engineer‘ sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman budidaya, selain 

itu berbagai jenis makrobiota tanah juga berperan sebagai hama, sedangkan 
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lainnya berperan sebagai predator sehingga erat kaitannya dengan 

pengendalian hayati. 

 

B. Kandungan  Kimia  Bahan Organik  Tanah  

Setiap spesies makrobiota tanah memiliki karakter morfologi, anatomi  

dan fisiologi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan kebutuhan 

jumlah dan macam makanan serta tingkah laku makan masing-masing spesies , 

sehingga makrobiota tanah terhadap bahan makanan organik tanah  

kecenderungan untuk memilih makanan bahan organik yang disukainya sebagai 

sumber makanan  ataupun sebagai tempat perlindungan (Sugiyarto, 2000a) .  

Hasil analisa kandungan kimia bahan organik tanah  disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel  6 : Rata- rata Kandungan Bahan Kimia organik tanah  tanah pada 
tanaman  monokultur dan tumpangsari   

No Jenis tanah   Monokultur  Tumpangsari  Total N   

1 
 
C Organik (%) ± SD 3,5133± 0,4537 3,6233± 0,1242 3,5683± 0,3035 

2 Bhn Organik(%) ±SD 6,0567± 0,7762 6,2500± 0,2170 6,1533± 0,5206 

3 N Total (%) ± SD 0,3300± 0,02,646 0,3700± 0,05,292 0,3500± 0,04,336 

4 C/N ratio (%) ± SD 10,6267± 0,7541 9,9033±1,1698 10,2650± 0,9653 

Keterangan : Angka rata-rata pada kolom tidak berbeda nyata pada taraf   
                      kepercayaan 95%.   

 

Dari tabel di atas dapat di buat histogram sebagai berikut: 
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Gambar 2 :   Histogram Kandungan Bahan Kimia organik tanah  pada  tanaman   
monokultur dan tumpangsari 

 

Setelah dianalisa kandungan kimia bahan organik tanah, Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tingkah laku makan makrobiota tanah 

yang diujikan terkait erat dengan karakter kimia bahan organik tanaman serta 

proses-proses yang mengikutinya. 

Bahan organik tanaman kentang (S. toberosom)  dan carica     (C. pepaya) 

yang diujikan dalam penelitian ini menunjukkan kandungan kimia yang berbeda-

beda . kandungan karbon  lebih tinggi ditunjukkan oleh bahan organik tanaman 

tumpangsari carica dan kentang meskipun selisihnya tidak begitu banyak. 

Campuran bahan-bahan organik yang tertinggi terjadi pada bahan organik  

tumpangsari carica dan kentang, pada monokultur kentang juga tidak begitu  

jauh  selisihnya. Pada kandungan nitrogen lebih tinggi  juga terdapat pada 

tanaman tumpangsari kentang dan carica dan pada monokultur kentang 

sebaliknya lebih rendah.  

Dari ketiga  kandungan senyawa tersebut diketahui bahwa nilai rasio C/N 

lebih tinggi pada  monokultur kentang.  Semakin tinggi rasio C/N maka semakin 

lambat  terdekomposisi.  Karena bahan organik semacam ini memliki fungsi bagi 

perbaikan sifat fisik tanah serta perlindungan bagi kehidupan biota tanah lebih 

baik dibanding bahan organik cepat terdekomposisi. Akan tetapi bahan organik 

semacam ini lambat dalam memberikan sumbangan hara yang dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman dan pada tumpangsari kentang dan 

carica lebih cepat terdekomposisi dibanding pada tanaman monokultur kentang.    
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C. Erosi  Tanah   

Menurut Arsyad (1989), erosi merupakan peristiwa pindahnya atau 

terangkutnya tanah dan bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain 

oleh media alami. Erosi merupakan salah satu tenaga geomorfologis yang 

menyebabkan permukaan bumi menjadi turun. Besarnya erosi yang diperkirakan 

dalam penelitian ini merupakan erosi yang dipercepat (accelarated erosion) yaitu 

erosi yang penyebab utamanya adalah kegiatan manusia atau kadang-kadang 

hewan dan besarnya jauh lebih cepat dari erosi normal  atau erosi geologi. 

1.  Faktor-Faktor Tingkat Bahaya Erosi 

Perhitungan besar erosi dalam penelitian ini menggunakan 

Persamaan Umum Kehilangan Tanah (PUKT) yaitu  A = R K L S C P 

(Ton/Ha/Thn). Dari besar nilai A yang dikombinasikan dengan kedalaman 

solum tanah akan diperoleh Tingkat Bahaya Erosi (TBE) tanah.   

Perincian penentuan indeks-indeks tersebut dijabarkan pada butir-

butir di bawah ini. Tiap-tiap indeks ditetapkan secara individual untuk tiap 

satuan lahan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

a.  Perhitungan Indeks Faktor Erosivitas Hujan (R) 

Faktor erosivitas hujan sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang 

jatuh di daerah penelitian. Walaupun curah hujan mempunyai 

kemampuan untuk menimbulkan erosi tetapi tidak setiap kejadian hujan 

akan menimbulkan erosi. Pada beberapa pangamatan di lapangan terlihat 

pada saat hujan turun mampu menimbulkan limpasan permukaan (over 

land flow) dan pada saat hujan lain yang jatuh pada lahan yang sama 

tidak menimbulkan limpasan permukaan. Lebih lanjut jika diperhatikan 
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limpasan permukaan yang terjadi jernih dan pada saat yang lain keruh. 

Hujan yang tidak menimbulkan limpasan permukaan atau limpasan 

permukaannya jernih berarti hujan tersebut tidak menyebabkan erosi atau 

walaupun terjadi erosinya relatif kecil. Sebaliknya jika limpasan 

permukaannya keruh maka erosi yang terjadi besar. Kejadian tersebut 

terlihat bahwa hujan mempunyai kemampuan yang berbeda untuk 

menyebabkan erosi. 

Dalam penelitian ini untuk penentuan nilai indeks faktor erosivitas 

hujan digunakan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 

2007. Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan 

yang tercatat selama 10 tahun, dimulai tahun 1998 hingga tahun 2007. 

Penentuan indeks faktor erosivitas hujan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Bols (1978). 

Parameter yang digunakan dalam penentuan indeks faktor 

erosivitas dalam penelitian ini adalah jumlah curah hujan harian, curah 

hujan bulanan rata-rata, jumlah hari hujan per bulan dan curah hujan 

harian maksimal dalam waktu yang bersangkutan. Hasil pengukuran dan 

perhitungan data curah hujan daerah penelitian dapat dilihat pada 

lampiran. 

Hasil perhitungan indeks faktor erosivitas hujan tahunan rata-rata 

daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. Besarnya erosivitas ini 

menunjukkan kemampuan hujan untuk mengerosi cukup besar. 

  Tabel 7. Indeks Faktor Erosivitas Hujan (R) di Derah Penelitan 

No Titik  Pengamatan 
Erosivitas Hujan 

(R) 

1 Monokultur I 143,14 
2 Monokultur II 143,14 
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3 Monokultur III 143,14 
4 Tumpangsari I 143,14 
5 Tumpangsari II 143,14 
6 Tumpangsari III 143,14 

  Sumber : Hasil perhitungan tahun 2008 

 

b.  Perhitungan Indeks Faktor Erodibilitas Tanah (K) 

Dua kejadian hujan dengan tingkat energi yang berbeda dapat 

menimbulkan erosi yang berbeda jika turun pada tanah yang sama, 

sebaliknya dua kejadian hujan dengan tingkat energi yang sama dapat 

menimbulkan erosi yang berbeda jika turun pada tanah yang berbeda. 

Pada tingkat energi hujan yang sama tanah yang mempunyai nilai 

erodibilitas tinggi akan lebih mudah mengalami erosi jika dibandingkan 

dengan tanah yang mempunyai nilai erodibilitas tanah rendah. 

Faktor erodibilitas tanah adalah indeks kuantitatif kerentanan 

tanah terhadap erosi air. Konsep Erodibilitas, tetes air hujan yang 

langsung jatuh ke permukaan tanah dapat menghancurkan agregat-

agregat tanah dan memindahkan atau memercikkan partikel-partikel 

tanah ke tempat lain. Hal ini erat kaitannya dengan kestabilan agregat 

tanah. Apabila agregat tanah rendah maka akan mudah hancur, karena 

tetes air hujan dan sebaliknya tanah dengan stabilitas agregat tanah 

tinggi akan lebih tahan terhadap benturan tetes air hujan maupun aliran 

permukaan. 

Faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah tergantung pada 

posisi topografi yaitu kemiringan lereng. Sejumlah kerusakan oleh 

manusia selama pengelolaan tanah dan sifat tanah itu sendiri yang 

menentukan seperti halnya tekstur, stabilitas, ketahanan geser, 

kapasitas infiltrasi, permeabilitas, kandungan bahan organik dan 
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kandungan bahan kimia. Umumnya tanah dengan erodibilitas rendah 

mempunyai proporsi pasir halus dan debu rendah, kandungan bahan 

organik yang tinggi, struktur yang baik dan tingkat infiltrasi yang tinggi. 

 

Berdasarkan analisa laboratorium mengenai tekstur, 

kandungan bahan organik dan permeabilitas tanah serta pengamatan di 

lapangan mengenai struktur tanah akan diperoleh nilai K. Indeks faktor 

erodibilitas tanah diperoleh di daerah penelitian dengan nilai 0,12 

sampai 0,18. Hasil analisis uji erodibilitas tanah di laboratorium dan di 

lapangan disajikan pada Tabel 8. berikut : 

 

Tabel 8. Indeks Faktor Erodibilitas Tanah (K) di Daerah Penelitian  

Karakteristik Tanah 
No 

Titik  
Pengamatan Struktur 

Teks
tur 

Permeabilitas 

BO 
(%) 

K 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
Monokultur I 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay 
loam 

Sedang 
sampai cepat 

 
6,17 0,1085 

2 

 
Monokultur II 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay  Sedang 
sampai cepat 

 
6,17 0,1122 

3 

 
Monokultur III 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay  Sedang 
sampai cepat 

 
5,23 0,1344 

4 

 
Tumpangsari I 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay  Sedang 
sampai cepat 

 
6,00 0,1139 

5 
 
Tumpangsari II 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay  Sedang 
sampai cepat 

 
6,36 0,1083 

6 Tumpangsari III 

Granuler sedang-
kasar (2-10 mm) 

clay  Sedang 
sampai cepat 

 
6,39 0,1043 

Sumber : - Analisa laboratorium tahun 2007 (kolom 3,4,5,6) 
 - Hasil perhitungan tahun 2008 (kolom 3,4,5,7) 

 

c.  Perhitungan Indeks Faktor Lereng (LS) 
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Faktor lereng yang dimaksud adalah faktor panjang lereng dan 

kemiringan lereng. Untuk menentukan besarnya panjang dan kemiringan 

lereng ditentukan berdasarkan peta kemiringan lereng dan pengamatan 

lapangan yang berupa pengukuran kemiringan dan panjang lereng pada 

masing-masing sampel satuan lahan yang terdapat pada daerah 

penelitian dapat dilihat pada tabel  9 sebagai  berikut : 

 
 
 
 
 
 
Tabel 9. Indeks Faktor Lereng (LS) di Daerah Penelitian  

 

No 
Titik  

Pengamatan L (m) S (0) S (%) z LS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
Monokultur I 

 
100 

 
42,00 

 
93,33 

 
0,50 

 
28,82 

2 
 
Monokultur II 

 
100 

 
42,00 

 
93,33 

 
0,50 

 
28,82 

3 
 
Monokultur III 

 
85 

 
30,00 

 
66,67 

 
0,50 

 
14,39 

4 
 
Tumpangsari I 

 
30 

 
25,00 

 
55,56 

 
0,50 

 
6,18 

5 
 
Tumpangsari II 

 
30 

 
25,00 

 
55,56 

 
0,50 

 
6,18 

6 
 
Tumpangsari III 

 
30 

 
25,00 

 
55,56 

 
0,50 

 
6,18 

Sumber :   -   Data lapangan tahun 2008  (kolom 3,4,5) 
-    Hasil perhitungan tahun 2008  (kolom 6,7) 

 
  

d. Perhitungan Indeks Faktor Penutup Lahan (C) 

Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, 

seresah, keadaan permukaan tanah dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang (Erosi), oleh karenanya besarnya nilai C tidak 

selalu sama dalam kurun waktu satu tahun. Faktor penutup lahan daerah 
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penelitian ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan. Faktor penutup 

lahan (C) ditunjukkan sebagai angka perbandingan yang berhubungan 

dengan tanah hilang tahunan pada areal yang bervegetasi dengan areal 

yang sama jika areal tersebut kosong dan ditanami secara teratur. 

Semakin baik perlindungan permukaan tanah oleh tanaman maka 

semakin rendah tingkat erosi yang akan terjadi. 

Berdasarkan Tabel 8. Nilai Indeks Faktor Penutup Lahan (C) 

diperoleh nilai C bervariasi, selengkapnya nilai C dapat dilihat pada Tabel  

10 sebagai berikut : 

Tabel 10. Indeks Faktor Penutup Lahan (C) di Daerah  Penelitian 
 

No Titik  Pengamatan Macam Penggunaan Lahan C 

1 2 3 4 

1 Monokultur I Kentang ditanam searah lereng 0,900 

2 Monokultur II Kentang ditanam searah lereng 0,900 

3 Monokultur III Kentang ditanam searah lereng 0,900 

4 Tumpangsari I Kebun campuran kerapatan rendah 0,500 

5 Tumpangsari II Kebun campuran kerapatan rendah 0,500 

6 Tumpangsari III Kebun campuran kerapatan rendah 0,500 

Sumber : - Data lapangan tahun 2008 (kolom 3) 

  - Data hasil matching (Dirjen RLKT) (kolom 4) 
 
e. Perhitungan Indeks Faktor Pengelolan Lahan (P) 

Pengaruh aktivitas pengelolaan lahan dan konservasi tanah (P) 

terhadap besarnya erosi dianggap berbeda dari pengaruh yang 

ditimbulkan oleh aktivitas pengelolaan tanaman (C). Tingkat erosi yang 

terjadi sebagai akibat pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi 

tanah (P) bervariasi terutama tergantung pada kemiringan lereng. 

Faktor pengelolaan dan konservasi tanah dari waktu ke waktu 

dapat mengalami perubahan karena tergantung pada aktivitas manusia 
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menyangkut pola pergiliran tanaman dan cara konservasinya. Jumlah 

tanah hilang akibat erosi pada dasarnya dapat dikurangi dengan adaptasi 

pengelolaan lahan yang baik dan upaya konservasi tanah. Berdasarkan 

pola pergiliran tanamannya di setiap daerah penelitian setiap penggunaan 

lahan mempunyai perlakuan yang berbeda.   

Untuk selengkapnya nilai indeks faktor pengelolaan lahan (P) dapat 

dilihat pada Tabel 11 sebagai  berikut. 

 

 

Tabel 11. Indeks Faktor Pengelolan Lahan (P) di Daerah Penelitian  

No Satuan Lahan Tindakan Khusus Konservasi Tanah P 

1 2 3 4 

1 Monokultur I Strip rumput permanen, jelek 0,40 

2 Monokultur II Strip rumput permanen, jelek 
0,40 

3 Monokultur III Teras Bangku  Konstruksi Jelek 0,35 
4 Tumpangsari I Teras Gulud, baik  0,15 
5 Tumpangsari II Teras Gulud, baik  0,15 
6 Tumpangsari III Teras Gulud, baik  0,15 

Sumber : - Data lapangan tahun 2008 (kolom 3) 

  - Data hasil matching (Dirjen RLKT)  (kolom 4) 

 
f. Laju Erosi Tanah 

Laju erosi tanah adalah besarnya tanah yang hilang dari 

permukaan asli yang disebabkan oleh adanya tetes hujan dan aliran 

permukaan. Laju erosi tanah tergantung pada besarnya nilai dari faktor-

faktor erosinya ditambah dengan kecepatan aliran permukaan yang 

terjadi pada daerah tersebut. Hasil perhitungan laju erosi per satuan 

lahan dapat dilihat pada Tabel 12. berikut. 

Tabel 12. Laju Erosi di Derah Penelitian 
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Faktor – Faktor A 

NO Titik Pegamatan 
R K LS  C P 

A 
(Ton/Ha/T

h) 

Rata- Rata 
(Ton/Ha/Th

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Monokultur I 143,14 0,11 28,82 0,90 0,40 161,075 

2 Monokultur II 143,14 0,11 28,82 0,90 0,40 166,673 

3 Monokultur III 143,14 0,13 14,39 0,90 0,35 87,165 

138,304 

4 Tumpangsari I 143,14 0,11 6,18 0,50 0,15 7,558 

5 Tumpangsari II 143,14 0,11 6,18 0,50 0,15 7,184 

6 Tumpangsari III 143,14 0,10 6,18 0,50 0,15 6,919 

7,220 

  72,762 
Sumber : - Hasil perhitungan tahun 2008 (kolom 3,4,5,8) 

 - Hasil matching (Dirjen RLKT) (kolom 6,7) 

 

2.  Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi 

Perkiraan erosi tahunan rata-rata dan kedalaman tanah 

dipertimbangkan untuk menentukan tingkat bahaya erosi untuk setiap titik 

pengamatan. Kelas tingkat bahaya erosi diberikan pada tiap satuan lahan 

dengan menggunakan informasi kedalaman tanah.  

Untuk selengkapnya penentuan klasifikasi tingkat bahaya erosi untuk 

setiap titik pengamatan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 13 

berikut. 

Tabel 13. Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi di Daerah Penelitian 

No Titik Pengamatan 
A 

(Ton/Ha/Th) 

Solum 
Tanah 
(cm) 

Klasifikasi TBE 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
Monokultur I 

 
161,075 

 
35,00 

 
IV 

 
Sangat Berat 

2 
 
Monokultur II 

 
166,673 

 
35,00 

 
IV 

 
Sangat Berat 

3 
 
Monokultur III 

 
87,165 

 
32,00 

 
IV 

 
Sangat Berat 

4 
 
Tumpangsari I 

 
7,558 

 
32,00 

 
II 

 
Sedang 
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5 
 
Tumpangsari II 

 
7,184 

 
32,00 

 
II 

 
Sedang 

6 
 
Tumpangsari III 

 
6,919 

 
32,00 

 
II 

 
Sedang 

Sumber : - Data lapangan tahun 2008 (kolom 4) 
- Hasil perhitungan tahun 2008 (kolom 3,4,5) 

 

3. Besar Dan Evaluasi Tingkat Bahaya Erosi Tanah 

Berdasarkan perhitungan besar erosi dengan menggunakan 

persamaan Umum Kehilangan Tanah (PUKT) yaitu : A = R K L S C P 

(Ton/Ha/Thn) Daerah Penelitian terjadi erosi tanah sebesar 268,01 ton/thn. 

Uraian secara rinci akan dijelaskan pada kalimat berikut ini : 

 

a.  Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Sedang (S) 

Tingkat Bahaya Erosi Sedang mempunyai besar kehilangan 

tanah 11,94 ton/Ha/Thn. Karakteristik lahannya sebagian besar 

mempunyai kemiringan lereng kelas IV (25% – 45%), penggunaan lahan 

didominasi kebun dengan penanaman tumpangsari. Kedalaman solum 

tanah antara 31 cm – 160 cm. Dilihat pada Tabel 14.  

Tabel 14. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Sedang (S) di Daerah Penelitian  

Faktor –Faktor A 
No Titik Pengamatan 

R K LS C P 

A 
(Ton/Ha/

Th) 

Solum 
Tanah 
(cm) 

Klasifikasi 
TBE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 Tumpangsari I 

 
143,14 

 
0,18 

 
6,18 

 
0,50 

 
0,15 

 
11,944 

 
32,00 

 
Sedang 

 
2 Tumpangsari II 

 
143,14 

 
0,18 

 
6,18 

 
0,50 

 
0,15 

 
11,944 

 
32,00 

 
Sedang 

 
3 Tumpangsari III 

 
143,14 

 
0,18 

 
6,18 

 
0,50 

 
0,15 

 
11,944 

 
32,00 

 
Sedang 

Sumber : - Hasil analisis dan perhitungan data primer (kolom 4,5,6,7,8,9 dan 10) 

 - Hasil perhitungan data sekunder tahun 2008(kolom 3) 

Melihat besarnya kemiringan lereng terutama pada kelas IV dan 

V yang erosinya masih termasuk sedang, hal ini membuktikan bahwa 
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sebagian upaya konservasi yang dilakukan masyarakat belum tepat secara 

fisik misalnya pembuatan terasering yang belum dibuat saluran air (teras 

tradisional). seperti pada Gambar 3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 
 
A. Kemiringan longsor       B. Terasiring  tanaman kentang tanpa  saluran air   

Gambar 3: Solum tanah dangkal digunakan untuk penanaman 
tumpangsari (kentang, carica dan cabe Bandung) yang 
terdapat di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar. (difoto  
Bulan Januari 2008) 

 
b.  Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Sangat Berat (SB) 

Tingkat Bahaya Erosi Sangat Berat mempunyai besar erosi tanah 

antara 77,85 ton/Ha/Thn – 78,22 ton/Ha/Thn. Karakteristik lahannya 

mempunyai kemiringan lebih dari 45%, penggunaan lahan kebun dengan 

penanaman kentang searah dengan kontur. Solum tanah antara 32 cm – 

35 cm, namun secara vegetatif belum tepat terlihat bahwa masih terdapat 

penanaman mengikuti kontur seperti yang terdapat  pada Tabel 15. 

Tabel 15. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Sangat Berat (SB) di Daerah 

Penelitian 

Faktor –Faktor A N
o 

Titik 
pengamatan R K LS C P 

A 
(Ton/Ha/

Th) 

Solum 
Tanah 
(cm) 

Klasifi
kasi 
TBE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Monokultur I 143,14 0,12 28,82 0,90 0,40 178,221 35,00 
Sangat 
Berat 

2 Monokultur II 143,14 0,12 28,82 0,90 0,40 178,221 35,00 
Sangat 
Berat 

3 Monokultur III 143,14 0,12 14,39 0,90 0,35 77,849 32,00 
Sangat 
Berat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

129 

Sumber : - Hasil analisis dan perhitungan data primer tahun 2008 (kolom 
4,5,6,7,8,9 dan 10) 

- Hasil perhitungan data sekunder tahun 2008 (kolom 3) 

 

Pada daerah penelitian arahan konservasi lahan menggunakan 

metode vegetatif dan metode mekanik. Metode vegetatif mempunyai 

tujuan untuk melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan 

yang jatuh, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas 

permukaan tanah, dan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah serta 

penahan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan.  

Sesuai dengan besarnya kemiringan lereng  dan dangkalnya 

solum tanah maka metode vegetatif yang lebih cocok adalah penanaman 

tumbuhan atau tanaman secara terus menerus dengan menanami lahan-

lahan yang kosong untuk fungsi hutan lindung (Reboisasi) atau kawasan 

penyangga dengan pengelolaan tanah minimum (Minimum tillage) atau 

tanpa pengelolaan tanah (Zero tillage) sama sekali.  Lahan ini dengan 

erosi tanah sangat berat berpengaruh terhadap produktifitas tanah yang 

rendah sampai sangat rendah, maka yang harus dilakukan sebelum 

ditanami tanaman pokok perlu terlebih dahulu ditanami tanaman penutup 

yang bersifat pioner misalnya orok-orok (Crotalaria juncea), kecipir gunung 

(Psopocharpus muitus) dan flemengia (Flemengia congesta). Tindakan 

selanjutnya setelah tumbuhnya pioner itu hidup dan mampu merubah sifat 

fisik dan kimia tanah secara awal maka baru dilakukan penanaman jenis 

tanaman fungsi hutan. Pelaksanaan penanaman dilakukan serapat 

mungkin (3000 batang/ha) yang nantinya secara bertahap dilakukan 

penjarangan. 
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Sifat vegetasi agar dapat mampu mengendalikan erosi, maka 

dipilih jenis vegetasi yang mempunyai ciri antara lain akar tunjang dan 

rapat, diameter tidak terlalu besar, daun tidak lebar dan dan tahan 

kekeringan . 

Metode mekanik yang diterapkan kurang efektif dilakukan pada 

pelaksanaan. Hal ini karena sangat tipisnya solum tanah bahkan sebagian 

besar berupa singkapan batuan serta dengan kemiringan lereng yang 

curam yang akan berakibat sulitnya mencari bahan pembuatan untuk 

membuat metode mekanik. Maka dari itu pembuatan teras membutuhkan 

biaya yang mahal dan waktu yang sangat lama. Tetapi setelah terjadi 

perkembangan tanah untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng 

erosi lebih cocok diterapkan  penyempurnaan teras bangku yang telah 

tersedia dan pembuatan parit pengelak.  

D.  Produktivitas tanaman kentang  

Tingginya laju pertumbuhan dan produksi/hasil panen tanaman budidaya 

merupakan tujuan akhir dari setiap pengembangan teknologi budidaya tanaman.  

Pengukuran dari peubah pertumbuhan  dan hasil tanaman bertujuan untuk 

mengetahui lebih banyak mana hasil produktivitasnya dalam tanaman 

tumpangsari  apabila dibanding dengan monokultur kentang .  

Hasil dari perbedaan  produktivitasnya disajikan pada Tabel 16,  setelah 

ditimbang  hasil analisa tidak ada perbedaan dalam produktivitasnya dalam 

penanaman tumpang sari dan monokultur. 

Tabel  16   : Rata- rata hasil panen kentang per tahun setelah   dicabut  umur  65  
hari hasil setelah tanam (HST) 

No Areal Tanah Umbi (kg)±SD 
 

Akar(kg)± SD 
Batang+daun(kg) 

± SD 
Total 

Biomassa (kg) 
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2.13

0.63

1.07

2.40

0.93

1.30

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Umbi akar batang +daun

Monokultur

Tumpangsari

1 Monokultur 2,1333± 0,4163 0,6333± 0,2517 1,0667± 0,1528 11.5 

2 Tumpangsari 2,4000± 0,3000 0,9333± 0,2517 1,3000± 0,1000 13.9 

3 Total    N 6 6 6 6 

Keterangan : Angka rata-rata pada kolom tidak berbeda nyata pada taraf  
kepercayaan 95%. 

 
Dari tabel di atas dapat di buat histogram sebagai berikut: 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4:  Histogram  Rata- rata hasil panen kentang per tahun setelah   

dicabut  umur  65  hari hasil setelah tanam (HST) 
Ditunjukkan bahwa produktivitas dari  hasil umbi, akar, batang dan daun  

yang berumur 65 hari dicabut 3 batang hasilnya pada tumpangsar lebih banyak 

dari pada  monokultur . 

Semakin Tinggi produktivitas tanaman menunjukkan  semakin tinggi 

kemampuan tanaman untuk memanfaatkan potensi lingkungan dalam satuan 

waktu dan luas lahan.  Hal ini membuktikan bahwa peningkatan intensitas 

pengolahan lahan pada sistem tumpangsari berdampak  luas bagi struktur, 

kombinasi dan aktivitas organisme pada lingkungan tersebut. Selain berperan 

penting sebagai dekomposer dan “soil engeneer ,  keberadaan cacing tanah juga 

dapat menyebabakan keadaan lingkungan yang semakin beragam dengan 

adanya pembentukan ‘cast’  di permukaan tanah sehingga banyak spesies-

spesies makrobiata tanah lainnya dapat hidup bersama (Co-existensi). 
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BAB  V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian  yang  dilakukan dapat penulis simpulkan sebagai    berikut 

:   

 1.   Keaneragaman   makrobiota   tanah   di  lahan tumpangsari carica dan 

kentang  (IKD 0,8009), spesies dalam tanah (24) ; (IKP 0,6928,) 

spesies permukaan tanah (129) lebih tinggi dibanding di lahan 

monokultur kentang  (IKD  0,6783), spesies dalam tanah  (19) ;     

(IKP 0,6923 ) spesies permukaan tanah  (41). 
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2.  Laju  erosi  di lahan tumpangsari carica dan kentang (A :  11,994 

Ton/Ha/Th,  TBE sedang)  lebih rendah dibanding pada lahan 

monokultur  kentang  (A :178,221 Ton/Ha/Th,  TBE sangat berat). 

3.  Produktivitas di lahan tumpangsari carica dan kentang  (Biomassa 

total  13, 9 kg)  lebih tinggi dibanding pada lahan monokultur kentang 

( Biomassa total 11,5 kg) 

 

 

 

B. Saran  

1. Dalam pengelolaan lahan perlu ditingkatkan upaya mempertahankan 

tingginya penutupan tanah oleh vegetasi bawah tanah dan sisa –sisa 

tumbuhan serta tingginya kandungan bahan organik tanah sebagai 

upaya konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, terutama 

makrobiota tanah. 

2. Dalam rangka menjaga konservasi lahan apabila menanam searah 

lereng kemiringan gunung bisa terlebih dahulu  sebelumnya diberikan 

pupuk kompos  (sisa-sisa tumbuhan)  dan batas guludan tanah diberi 

aliran resapan air sehingga tidak terlalu berat erosinya. 
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PERTANYAAN SEMINAR 

1) Apakah judul diversivikasi disana itu karena sudah ada 

tanaman sudah ada dan belum ? JAWAB , diversifikasi disana yaitu yang 

diartikan penganekaragaman tanaman yang semula monokultur kentang terus 

didersivikasikan jenis tanaman diantaranya tumbuhan yang paling cocok 

didataran tinggi yaitu tumbuhan carica papaya (salah satu jenis tenaman ) untuk 

menanggulangi erosi tanah . 

2) Kenapa bu indri dalam metode samplenya menggunakan 

3 titik , KARENA  dalam statissik dalam perhitungan random sample bahwa ada 

3 demplot  dalam sistem tumpangsari kentang dengan carica diambil dalam satu 

demplot diambil  ukuran 10X10 dengan 3 titik sample jadi dalam pelaksanaan 

survey ada 9 titik  dan di dalam tanaman  monokultur kentang juga diambil  3 titik 

sample dalam ukuran 10x10m juga ada 9 titik, sehingga ada 18 titik  dalam 

pelaksaan survey tersebut sudah mewakili samplenya secara representatif 

apabila dihitung secara statisrtik . 

3) BAGAIMANA TENTANG KETERANGAN SURVEYNYA 

4) VARITAS CARICA APA TERMASUK JENIS CARICA YANG LAIN ? 

5) METODE EROSI DENGAN USLE ? 

6) APAKAH TANAMAN CARICA PAPAYA TANAMAN YANG PALING 

COCOK UNTUK MENGURANGI   EROSI ? 
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Pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah, Swt yang telah 

memeberi Rahmat dan Hidayah kepada kita sekalian sehingga 

pada hari ini kami dapat melaksanakan ujian kompre tentang thesis 

kami. 

 

III. Kedua  kami mohon maaf yang sebesar-besarnya  apabila dalam 

penyajian dan penulisan thesis ini masih sangat dangkal   bahkan 

hanya sebatas kulitnya saja karena mengingat batasan dari basik 

ilmu kami,  tetapi meskipun sangat2 sederhana thesis kami sudah 

mjd proyek, karena masalah  Dieng  tidak hanya sebatas isyu 

Kabupaten Provinsi, tetapi sudah menjadi isyu nasional yang harus 

kita pecahkan bersama-sama.  

 

IV.  Judul tehsis kami yaitu : ” Diversifikasi Jenis Tanaman Di dataran 

Tinggi Dieng untuk menanggulangi erosi ( Study Kasus di desa 

Sikuang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo). (terus 

dibacakan Power Pointnya)  

 

Menuju suatu pertanyaan ?  

7) Apakah judul diversivikasi disana itu karena sudah ada tanaman 

sudah ada dan belum ? JAWAB , diversifikasi disana yaitu yang 

diartikan penganekaragaman tanaman yang semula monokultur 

kentang terus didersivikasikan jenis tanaman diantaranya tumbuhan 

yang paling cocok didataran tinggi yaitu tumbuhan carica papaya 

(salah satu jenis tenaman ) untuk menanggulangi erosi tanah . 
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8)  Kenapa bu indri dalam metode sampelnya menggunakan 3 titik , 

KARENA  dalam statistik dalam perhitungan random sampel 

bahwa ada 3 demplot  dalam sistem tumpangsari kentang 

dengan carica diambil dalam satu demplot diambil  ukuran 

10X10 dengan 3 titik sample jadi dalam pelaksanaan survey 

ada 9 titik  dan di dalam tanaman  monokultur kentang juga 

diambil  3 titik sample dalam ukuran 10x10m juga ada 9 titik, 

sehingga ada 18 titik  dalam pelaksaan survey tersebut sudah 

mewakili sampelnya secara representatif apabila dihitung 

secara statistik . 

9) BAGAIMANA TENTANG KETERANGAN SURVEYNYA 

10)      VARITAS CARICA APA TERMASUK JENIS CARICA YANG LAIN  

11) METODE EROSI DENGAN USLE ? 

12)     APAKAH TANAMAN CARICA PAPAYA TANAMAN YANG PALING 

COCOK UNTUK MENGURANGI   EROSI ?  

13)    COBA JELASKAN TENTANG METODELOGINYA ? 

14)     BAGAIMANA INTI DARI PENELITIAN INI ? 

15)  COBA JELASKAN TENTANG  

Makrobiota tanah ?    Diskriptif Kuantitatif ? 

Hand Sorting ?   Diversifikasi ? 

Pembentukan Cast ?  Soil engeneer ? 

Dekomposer ?   Hibernasi ? 

RLKT ?      

Falltrap ? 

Acak Porpuse? 
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Study Kasus ? 
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