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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

❖ Mata air memberi kebaikan tanpa pilih-pilih 

❖ Dan  diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat 

kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi 

setelah mati (kering). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti (Q.S Ar-Rum 30:24). 
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SARI 

Windari Kurnia Handayani. 2019.Sebaran Dan Potensi Air Tanah Dangkal 

Di Perbukitan Dome Sangiran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Masyarakat. 

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.76 halaman. 

Kata Kunci: Sebaran air tanah, potensi, pemenuhan kebutuhan 

Perbukitan Dome Sangiran tersusun atas formasi batuan yang memiliki 

karakteristik fisik/ formasi yang berbeda, pada tempat-tempat tertentu di 

Perbukitan Dome Sangiran air tanah mudah untuk diperoleh misalnya dari sumur 

gali yang airnya naik hingga dekat permukaan tanah atau dari mata air, sedangkan 

penduduk yang tinggal pada daerah yang air tanahnya dalam (langka) terpaksa 

harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mendapatan air bersih. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dan potensi air tanah dangkal dalam 

memenuhi kebutuhan air penduduk di Perbukitan Dome Sangiran. 

Penelitian ini dilakukan di Perbukitan Dome Sangiran yang secara 

administrasi meliputi Desa Bukuran, Desa Ngebung dan Desa Krikilan. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu sebaran air tanah dangkal, potensi air tanah dangkal dan 

konsumsi air. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

dokumentasi, pengukuran dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif.  

Dari hasil penelitian dan perhitungan, rata-rata nilai kedalaman sumur, 

tinggi permukaan air sumur dan jumlah air pada sumur yang paling tinggi adalah 

desa Bukuran, selanjutnya desa Ngebung dan yang terendah adalah desa Krikilan. 

Pengukuran potensi air tanah dangkal di daerah penelitian menggunakan data 

pumping test diperoleh dari PDAM Kecamatan Gemolong yang masih satu 

Cekungan Air Tanah (CAT) dengan daerah penelitian. Dari data tersebut 

diperoleh hasil bahwa kecamatan Gemolong memiliki potensi persebaran air yang 

baik, hal tersebut dapat dilihat dari data hasil pengukuran pumping test di mata air 

Umbul Siti. Pengeboran yang dilakukan menghasilkan potensi yang sangat baik 

untuk dikembangkan menjadi sumur produksi. Karena menurut perhitungan, debit 

maksimum sumur dalam tersebut 19.35 liter/ detik. jumlah penggunaan air 

terbesar pada penggunaan air untuk mandi cuci kakus, diikuti dengan 

penggunaaan air untuk minum/masak, kemudian diikuti lagi oleh kebutuhan lain-

lain. Kebutuhan lain-lain meliputi untuk kegiatan ibadah, untuk mencuci 

kendaraan dan untuk kegiatan industri pembuatan arang dan juga untuk 

perkebunan. Kemudian yang terakhir pengunaan air paling sedikit digunakan 

untuk siram tanaman. 

Saran dari penelitian ini adalah pemetaan sebaran airtanah harus dilakukan 

dengan metode yang lain dengan menggunakan beberapa data sehingga hasilnya 

lebih akurat. Perhitungan potensi airtanah perlu menggunakan metode geolistrik 

agar lebih rinci. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui pola aliran 

airtanah di daerah penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

memberikan penanganan terhadap wilayah yang masih belum terpenuhi 

kebutuhan airnya. Perlu adanya upaya penanganan pada daerah-daerah yang 

mengalami kekeringan. Selain itu perlu adanya kontrol batas penggalian sumur 

agar tetap terjaga sumber airnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. Sumber daya air tanah yang diperoleh dari airtanah 

umumnya langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersihsehari-hari. 

Air tanah yang digunakan setiap waktu tentu akan mengalami penurunan baik 

kualitas maupun kuantitas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang

ada disuatu daerah (Kodoatie, 2010).  

Perbukitan Dome Sangiran terletak di sebelah utara kota Surakarta. Secara 

administrasi berada di Kecamatan Kalijambe yang mencakup tiga desa yaitu Desa 

Ngebung, Bukuran, dan Krikilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Ketiga desa tersebut merupakan desa yang memiliki angka kekeringan tertinggi di 

Kecamatan Kalijambe. 

Dalam penelitian Sutikno (1994) mengatakan bahwa Perbukitan Dome 

Sangiran mempunyai variasi keterdapatan air tanah. Variasi keterdapatan air tanah 

tersebut menimbulkan masalah bagi penduduk dalam memperoleh air bersih, 

khususnya yang berasal dari air tanah dangkal. Pada tempat-tempat tertentu di 

Perbukitan Dome Sangiran air tanah mudah untuk diperoleh misalnya dari sumur 

gali yang airnya naik hingga dekat permukaan tanah atau dari mata air, sedangkan 

penduduk yang tinggal pada daerah yang air tanahnya dalam (langka) terpaksa 

harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mendapatan air bersih
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Debit  adalah sejumlah besar volume air yang mengalir dengan sejumlah

sedimen padatan (misal pasir), mineral terlarut (misal magnesium klorida), dan

bahan biologis (misal alga) yang ikut bersamanya melalui luas penampang

melintang tertentu.[1] Istilah "debit" juga digunakan dalam bidang lain, misal

aliran gas, yang juga merupakan ukuran volumetrik per satuan waktu. Istilah debit

dalam hidrologi sinonim dengan debit aliran (stream flow) yang digunakan pakar

hidrologi sungai, dan debit keluaran (ouflow) yang digunakan dalam sistem 

penampungan air, tetapi berbeda dengan debit masukan. (wikipedia.org)

Pengelolaan kuantitas air (water quantity management) untuk 

menyediakan air secara adil dan transparan dapat dilakukan melalui kegiatan 

penetapan perizinan pengunaan air dan alokasi air serta pengendalian distribusi 

air. Maka dari itu apabila menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan dan 

kekeringan, maka drought management dilakukan dengan upaya efisiensi air 

secara maksimal dengan memperhatikan prioritas penggunaan air. (Sunaryo, 

Tjoko dan Aris, 1991) 

Perbukitan Dome Sangiran tersusun atas formasi batuan yang memiliki 

karakteristik fisik/ formasi yang berbeda, terdapat empat formasi yaitu Notopuro, 

Kubah, Pucangan dan Kalibeng. Formasi batuan tersebut terbentuk pada zaman 

Pliosen hingga Pleistosen yang secara berurutan lingkungan pengendapan tersebut 

akan menyebabkan perbedaan litologi dan struktur batuannya (Sutikno,1994) 

Kebutuhan air menjadi masalah sejak lama selain dikarenakan faktor fisik 

juga dikarenakan oleh pengunaan air yang tidak diimbangi dengan usaha 

pelestarian lingkungan, seperti tidak diadakannya tutupan lahan yang berfungsi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir
https://id.wikipedia.org/wiki/Magnesium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Alga
https://id.wikipedia.org/wiki/Debit_(hidrologi)#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Debit_aliran&action=edit&redlink=1
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sebagai penyimpanan air yang mengakibatkan krisis air pada musim kemarau, jadi 

perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan sumber air tanah, 

salah satunya dengan me-monitoring penggunaan air tanah. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui arah aliran air tanah dan keberadaalan air 

tanah di Perbukitan Dome Sangiran yang hasilnya dapat digunakan untuk 

memantau penggunaan air tanah di kawasan tersebut. Adanya teknik Sistem 

Informasi Geografis (SIG) diharapkan dapat menghasilkan suatu output yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis arah aliran air tanah di daerah 

tersebut serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk di Perbukitan Dome 

Sangiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji 

mengenai “Sebaran dan Potensi Air Tanah Dangkal di Perbukitan Dome

Sangiran dalam Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran air tanah dangkal di Perbukitan Dome Sangiran? 

2. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan air pada penduduk di Perbukitan Dome 

Sangiran? 

3. Bagaimanakah potensi air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan air oleh 

penduduk di  Perbukitan Dome Sangiran? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memetakan sebaran air tanah dangkal di Perbukitan Dome Sangiran 

2. Mengetahui pemenuhan kebutuhan air pada penduduk di Perbukitan Dome 

Sangiran. 

3. Mengetahui potensi air tanah dangkal di Perbukitan Dome Sangiran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapet memberi manfaat sebagi 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu 

dan pengetahuan yang terkait dengan bidang geografi, khususnya Geohidrologi 

sebagai usaha pengelolaan air tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merencanakan, pengelolaan, 

dan pemanfaatan air tanah dangkal di daerah Perbukitan Dome Sangiran. 

1.5 Batasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan 

memudahkan dalam menangkap isi serta sebagian pedoman dalam penafsiran 

penelitian. Batasan istilah tersebut anatara lain : 
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1. Air Tanah Dangkal 

Air tanah dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah (Kodoatie, 2010). Dalam penelitian ini memfokuskan 

pada air tanah dangkal yang bersumber dari sumur gali yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia terutama kebutuhan rumah tangga/konsumsi. 

2. Sebaran dan Potensi Air Tanah Dangkal 

Sebaran dan potensi air tanah dangkal adalah meliputi sebaran arah aliran serta 

potensi keberadaan air tanah dangkal di Perbukitan Dome Sangiran, yang dapat 

diketahuin dengan data kontur wilayah penelitian serta pengukuran kedalaman 

air sumur gali. 

3. Kebutuhan Air Konsumsi 

Kebutuhan air konsumsi dalam penelitian ini merupakan terpenuhinya 

kebutuhan air untuk konsumsi rumah tangga dimasyarakat atau penduduk 

Perbukitan Dome Sangiran diantaranya : mandi, masak, mencuci, siram 

tanaman, dan ternak. 

4. Perbukitan Dome 

Pada penelitian ini membatasi pada wilayah Perbukitan Dome Sangiran,namun 

dalam penelitian ini hanya meliputi tiga desa yaitu Desa Ngebung, Klikilan,dan 

Bukuran.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Air Tanah 

Air adalah zat atau materi  atau unsur yang penting bagi semua bentuk 

kehidupan yang diketahui sampai saat ini dibumi, tetapi tidak di planet lain dalam 

Sistem Tata Surya atau menutupi 71% permukaan bumi. Wujudnya bisa berupa 

cairan, es (padat)  dan uap/gas. Dengan kata lain karena air, maka bumi menjadi 

satu-satunya lanet dalam Tata Surya yang memiliki kehidupan (Parker,2007 

dalam Kodoatie, 2010:1). Airtanah adalah air yang berada di bawah permukaan 

tanah pada zona jenuh air, dengan tekanan hidrostatis sama atau lebih besar 

daripada tekanan udara. Sumber utama airtanah adalah air hujan yang meresap ke 

dalam tanah mengikuti suatu proses yang disebut sebagai daur hidrologi 

(Purnama, 2000 dalam Adji, 2014). Berdasarkan daur hidrologi, airtanah berasal 

dari air hujan yang bergerak ke bawah melalui zona aerasi yaitu zona yang berupa 

pori-pori tanah berisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda-beda. 

Proses sirkulasi air di alam dan komponen-komponen yang berpengaruh 

didalamnya merupakan suatu proses berjalan secara alami dan berkesinambungan. 

Uap air dari permukaan tanah (danau, laut, sungai, kolam) dan transpirasi 

tumbuhan akan bergerak naik ke atmosfer oleh proses pendinginan dan 

kondensasi menjadi awan dan embun yang kemudian pada kondisi meteorologi 

tertentu terjadi proses presipitasi berupa hujan. 
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Sebagian air hujan menguap kembali sebelum mencapai permukaan tanah 

dan sebagian lainnya tertahan oleh tumbuhan sebagai intersepsi. Air hujan yang 

jatuh dipermukaan tanah akan meresap ke dalam tanah/batuan sebagai infiltrasi 

dan perkolasi yang kemudian tersimpan sebagai air tanah atau sebagai aliran 

bawah permukaan. Oleh berbagai proses geologi tertentu air tanah atau aliran 

bawah permukaan tanah tersebut dapat muncul ke permukaan dalam bentuk 

rembesan ataupun sebagai mata air. Sebagian air hujan yang tidak meresap ke 

dalam tanah/batuan menjadi air limpasan yang selanjutnya mengisi danau, sungai, 

laut dan tubuh air permukaan lainnya. Sedangkan sebagian air yang berada di 

dalam tanah pada bagian atas maupun tubuh air permukaan dan tumbuhan akan 

menguap kembali sebagai evapotranspirasi. 

Pada proses sirkulasi air tersebut, volume air tanah di dalam zona 

penyimpanan akan selalu berubah, karena terjadinya proses pengikisan kembali 

(recharge) dan pengeluaran kembali (discharge). Pengisian kembali air tanah 

berasal dari peresapan air hujan, tubuh air permukaan dan disamping itu dikenal 

pula pengisian air tanah secara buatan. Besar volume pengisian kembali akan 

tergantung pada luasan daerah pengisian. 

Pengeluaran kembali terjadi apabila air tanah mengalir keluar dari zona 

penyimpanan seperti rembesan, mata air, dan pemompaan air tanah. Pemompaan 

atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan baik keperluan rumah 

tangga, industri, pertanian, perikanan dan lain-lainnya menjadi sangat penting 

oleh karena itu pemenuhan kebutuhan dari sumber air permukaan sifatnya masih 
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relatif terbatas. Namun hingga saat ini air tanah untuk keperluan rumah tangga 

masih lebih besar dibanding pemakai air lainnya. 

Akhir-akhir ini pemanfaatan air tanah meningkat dengan cepat, bahkan di 

beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai tingkat yang 

membahayakan. Air tanah biasanya diambil, baik untuk sumber air bersih maupun 

untuk irigasi, melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring, atau sumur horisontal. 

Airtanah mempunyai 3 (tiga) fungsi bagi manusia (Toth, 1990) yaitu: 

1. Sebagai sumber alam yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. 

2. Bagian dari hidrologi dalam tanah yang mempengaruhi keseimbangan siklus 

hidrologi global. 

3. Sebagai anggota/agen dari geologi. 

Airtanah ditemukan pada formasi geologi permeabel (tembus air) yang 

disebut sebagai akuifer. Akuifer merupakan formasi pengikat air yang 

memungkinkan jumlah air yang cukup besar untuk bergerak melaluinya pada 

kondisi lapangan yang biasa. Pada akuifer, airtanah menempati pori-pori batuan, 

retakan ataupun patahan pada suatu batuan. Secara umum airtanah akan mengalir 

sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran 

antar batuan. Kondisi air tanah dapat diketahui dari kondisi akuifer. Menurut 

Krussman dan Ridder (1970) bahwa akuifer dapat dikelompokkan menjadi 

berbagai macam, yaitu: 

1. Akuifer bebas (unconfined aquifer) yaitu lapisan air yang hanya sebagian 

terisi oleh air dan berada diatas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada 

akuifer ini disebut dengan water table (preatik level), yaitu permukaan air 
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yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer. Airtanah yang 

berasal dari akuifer bebas pada umumnya ditemukan pada kedalaman yang 

relatif dangkal atau kurang dari 40 m.  

2. Akuifer tertekan (confined aquifer) yaitu akuifer yang seluruh jumlahnya 

dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang atas maupun yang berada di bawah, 

serta mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. 

3. Akuifer semi tertekan (semi confined aquifer) yaitu akuifer yang seluruhnya 

jernih air, dimana bagian atasnya dibatasi dengan lapisan semi lolos air pada 

bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air. 

4. Akuifer semi bebas (semi unconfined aquifer) yaitu akuifer yang bagian 

bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan material atasnya 

merupakan material berbutir halus sehingga pada lapisan penutupnya masih 

memungkinkan adanya gerakan air. Dengan demikian akuifer ini merupakan 

peralihan antara akuifer bebas dengan akuifer semi tertekan. 

2.1.2 Potensi Air Tanah 

Permukaan bumi tidak semuanya memiliki potensi sumber daya alam yang 

memadai, khususnya sumber daya alam yang sangat vital dan mempunyai banyak 

manfaat yaitu sumber daya air. Jumlah air dan potensi air tanah suatu daerah dapat 

ditentukan dengan menggunakan penelitian dipermukaan tanah dan dibawah 

tanah. Penelitian dipermukaan tanah dapat dilihat melalui data geologi , 

geohidrolgi, hidrologi dan pengindraan jauh, sedangkan penelitian dibawah tanah 

dapat dilakukan dengan uji pemompaan. 
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Dalam suatu daur hidrologi, air tanah merupakan salah satu komponen yang 

dapat terbarukan (renewable) walaupun memerlukan waktu yang lama. Pengisian 

kembali (recvvharge) air tanah berasal dari air yang ada di permukaan tanah 

seperti air hujan, air sungai, air danau dan sebagainya, selanjutnya meresap ke 

dalam tanah secara vertikal dan masuk ke water table dan akhirnya masuk ke 

ground water. Berdasarkan ground-water system, pergerakan vertikal tergantung 

kepada sebaran energi potensial yang berada di bawah water table, dan 

penyebaran energi yang dapat digunakan untuk menentukan komponen-

komponen aliran yang dekat dengan permukaan air. Air dalam ground water akan 

bergerak atau mengalir secara vertikal dan lateral (Winter et al., 2005, dalam 

Asdak,2002). 

Potensi air tanah di dalam suatu cekungan (aquifer) sangat tergantung 

kepada porositas dan kemampuan tanah untuk meloloskan (permeability) dan 

meneruskan (transmissivity) air. Di Indonesia, telah terindentifikasi 263 cekungan 

air tanah dengan total kandungan 522,2 milyar m³ air tahun-1, 72 cekungan air 

tanah terletak di Pulau Jawa dan Madura dengan kandungan 43,314 milyar m³ air 

tahun-1. Adanya pengambilan air tanah yang banyak dan melampaui jumlah rata-

rata tambahan akibat persaingan berbagai kepentingan dapat menyebabkan 

penurunan permukaan air tanah secara kontinu dan pengurangan potensi air tanah 

di dalam akuifer. Hal ini akan memicu terjadinya dampak negatif, seperti instrusi 

air laut, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan permukaan tanah 

(Rejekiningrum, 2005; Winter et al., 2005). Berdasarkan kondisi yang demikian, 

maka diperlukan upaya untuk mengetahui ketersediaan air tanah yang akan 
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digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk pertanian maupun industri. 

Untuk itu, perlu diketahui potensi sumber daya air yang ada di suatu wilayah, baik 

air permukaan maupun air tanah berupa sebaran, volume maupun kedalamannya. 

Banyak sedikitnya kandungan air tanah di suatu daerah dipengaruhi oleh 

formasi batuan yang terdapat didaerah tersebut, antara lain berjaitan dengan 

koefisien permeabilitas, gradien hidrolik, tebal akuifer. Perhitungan air tanah 

dihitung dengan menggunakan rumus hukum darcy sebagai berikut: 

Q = k.i.A  

K = T/D 

Keterangan: 

Q = debit air (potensi air tanah) ( m3/hari) 

k = koefisien permeabilitas (m/hari) 

i = gradien hidrolik 

A = luas penampang 

T = transmisibilitas (m3/hari) 

D = tebal akuifer 

1) Pumping Test 

Pumping test merupakan metode pengukuran debit air yang beride dari 

pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. 

Hal yang menjadi inti dari pumping test ini adalah perbandingan antara penurunan 

muka air pada saat pumping terhadap kenaikan muka air pada saat recovery dalam 

tenggat waktu yang sama. CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, 
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pengaliran dan pelepasan airtanah berlangsung. Kriteria CAT berdasar PP No. 43 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis 

dan/atau kondisi hidraulik air tanah. Batas hidrogeologis adalah batas fisik 

wilayah pengelolaan air tanah. Batas hidrogeologis dapat berupa batas antara 

batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang 

terbentuk oleh struktur geologi yang meliputi, antara lain, kemiringan lapisan 

batuan, patahan dan lipatan. 

2. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem 

pembentukan air tanah. Daerah imbuhan air tanah merupakan kawasan 

lindung air tanah, di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan, 

sedangkan daerah lepasan air tanah secara umum dapat di daya gunakan, 

dapat dikatakan sebagai kawasan budi daya air tanah. 

Memiliki satu kesatuan sistem akuifer: yaitu kesatuan susunan akuifer, 

termasuk lapisan batuan kedap air yang berada di dalamnya. Akuifer dapat 

berada pada kondisi tidak tertekan atau bebas (unconfined) dan/atau tertekan 

(confined) 

2) Air Tanah Dangkal 

Air tanah dangkal adalah air yang bergerak di dalam tanah yang 

terdapat dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap kedalam tanah dan 

bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Lapisan yang 

meloloskan iar dengan mudah disebut permeable, seperti lapisan pasir atau 

krikil. Lapisan yang tidak mudah melolosakn air disebut impermeable seperti 
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lapisan lempung dan geluh. Lapisan yang dapat menangkap dan meloloskan 

air disebut akuifer. 

3) Aliran Air Tanah 

a. Penentuan Arah Aliran Air Tanah 

Menurut Freeze dan Cherry (1979) dan Toth (1990) dalam Kodoatie 

(2010) terdapat enam parameter sifat-sifat fisik dasar yang harus diketahui 

dalam menguraikan dan menjelaskan aliran air tanah secara hidrolik. 

Parameter tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Untuk air : kerapatan air (ρ), viskositas dinamika air (μ) dan

kompresibilitas (β). 

2. Untuk media porous : permebilitas (k), kompresinilitas (α) dan

porositas (n) 

Parameter-parameter yang lainnya tentang sifat-sifat hidrolik aliran air 

tanah diuraikan dan dijabarkan dari parameter ini. Parameter-parameter 

tersebut ialah : 

1. Tampungan spresifik Sₒ (Specific Storage) 

Tampungan spresifik Sₒ (Specific Storage) adalah isi (volume) air 

yang keluar dari tampungan oleh suatu isi akufer akibat satu unit 

penurunan dari ketinggian hidrolik (hydraulic head) (Todd,1980)

2. Storativitas (S) 

Storativitas merupakan  volume air yang dapat dilepaskan atau dapat

disimpan oleh suatu akuifer setiap satu satuan luas akuifer pada satu

satuan perubahan kedudukan muka airtanah baik pada akuifer bebas 
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maupun tertekan. Nilai storativitas tidak mempunyai satuan dan nilai

storativitas dapat untuk menentukan jenis akuifer disamping untuk

menghitung kandungan airtanah di suatu daerah. Harga storativitas 

tergantung pada koefisien kelulusan air dan ketebalan akuifer

(Todd,1980)

3. Transmisifitas (T) adalah jumlah air yang dapat mengalir melalui

suatu bidang vertikal setebal akuifer, selebar satu satuan panjang,

dengan landaian hidrolika 100%. Koefisien keterusan air merupakan

hasil kali konduktivitas hidrolika dengan ketebalan air. Potensi

airtanah dinyatakan dengan besaran nilai transmisivitas (T) dengan

satuan m2/hari atau m2/menit (Todd,1980) 

b. Muka Air Tanah dan Kemiringan Air Tanah 

Muka air tanah (hydraulis head) air tanah dari unconfined aquifer

disebut muka freatik (phreatic surface) atau water table, sedangkan untuk 

confined aquifer disebut piezometric surface (sifatnya imajiner). Muka air 

tanah merupakan selisih dari datum (dpal) dikurangi tinggi muka air dari 

permukaan tanah. Untuk mengetahui muka freatik tersebut dilakukan 

pengukuran kedalaman sumur. Posisi atau letak sumur hasil survei tersebut 

perlu diketahui secara tepat untuk selanjutnya diplot ke dalam  peta. 

Arah aliran air tanah untuk unconfined aquifer dapat ditentukan 

dengan metode tree point problem (Todd, 1959). Untuk itu diperlukan 

pengukuran elevasi muka freatik dari tiga sumur yang diketahui posisinya 

secara tepat. Arah aliran air tanah selalu tegak lurus 90o kontur air 
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tanahnya dan mengalir dari kontur tinggi ke rendah. Peta atau gambar yang

berisi kontur dan arah aliran air tanah sering dikenal sebagai flownets.  

Arah aliran air tanah dapat juga ditentukan melalui peta kontur muka air 

tanah. 

c. Pembentukan Air Tanah 

Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan 

tanah pada lajur/zona jenuh air (zone of saturation). Air tanah terbentuk 

berasal dari air hujan dan air permukan, yang meresap (infiltrate) mula-

mula ke zona tak jenuh (zone of aeration) dan kemudian meresap makin 

dalam (percolate) hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. 

Air tanah adalah salah satu faset dalam daur hidrologi, yakni suatu 

peristiwa yang selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari      

atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer; penguapan dari darat atau laut 

atau air pedalaman, pengembunan membentuk awan, pencurahan, 

pelonggokan dalam tanih atau badan air dan penguapan kembali (Kamus 

Hidrologi, 1987). Dari daur hidrologi tersebut dapat dipahami bahwa air 

tanah berinteraksi dengan air permukaan serta komponen-komponen lain 

yang terlibat dalam daur hidrologi termasuk bentuk topografi, jenis batuan 

penutup, penggunaan lahan, tetumbuhan penutup, serta manusia yang 

berada di permiukaan. Air tanah dan air permukaan saling berkaitan dan 

berinteraksi. Setiap aksi (pemompaan, pencemaran dll) terhadap air tanah 

akan memberikan reaksi terhadap air permukaan, demikian sebaliknya

(Asdak,2010). 
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d. Wadah Air Tanah 

Suatu formasi geologi yang mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan dan melalukan air tanah dalam jumlah berarti ke sumur-sumur 

atau mata air – mata air disebut akuifer. Lapisan pasir atau kerikil adalah 

salah satu formasi geologi yang dapat bertindak sebagai akuifer. Wadah air 

tanah yang disebut akuifer tersebut dialasi oleh lapisan lapisan batuan 

dengan daya meluluskan air yang rendah, misalnya lempung, dikenal 

sebagai akuitard. Lapisan yang sama dapat juga menutupi akuifer, yang 

menjadikan air tanah dalam akuifer tersebut di bawah tekanan (confined 

aquifer). 

Di beberapa daerah yang sesuai, pengeboran yang menyadap air 

tanah tertekan tersebut menjadikan air tanah muncul ke permukaan tanpa 

membutuhkan pemompaan. Sementara akuifer tanpa lapisan penutup di 

atasnya, air tanah di dalamnya tanpa tekanan (unconfined aquifer), sama 

dengan tekanan udara luar. Semua akuifer mempunyai dua sifat yang 

mendasar: (i) kapasitas menyimpan air tanah dan (ii) kapasitas 

mengalirkan air tanah. 

Namun demikaian sebagai hasil dari keragaman geologinya, akuifer 

sangat beragam dalam sifat-sifat hidroliknya (kelulusan dan simpanan) dan 

volume tandoannya (ketebalan dan sebaran geografinya). Berdasarkan 

sifat-sifat tersebut akuifer dapat mengandung air tanah dalam jumlah yang 

sangat besar dengan sebaran yang luas hingga ribuan km2 atau sebaliknya.  
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Ditinjau dari kedudukannya terhadap permukaan, air tanah dapat 

disebut (i) air tanah dangkal (phreatic), umumnya berasosiasi dengan 

akuifer tak tertekan, yakni yang tersimpan dalam akuifer dekat permukaan 

hingga kedalaman – tergantung kesepakatan – 15 sampai 40 m. (ii) air 

tanah dalam, umumnya berasosiasi dengan akuifer tertekan, yakni 

tersimpan dalam akuifer pada kedalaman lebih dari 40 m (apabila 

kesepakatan air tanah dangkal hingga kedalaman 40 m). 

Air tanah dangkal umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat (miskin) 

dengan membuat sumur gali, sementara air tanah dalam dimanfaatkan oleh 

kalangan industri dan masyarakat berpunya. Sebaran akuifer serta 

pengaliran air tanah tidak mengenal batas-batas kewenangan administratif 

pemerintahan. Suatu wilayah yang dibatasi oleh batasan-batasan geologis 

yang mengandung satu akuifer atau lebih dengan penyebaran luas, disebut 

cekungan air tanah (Setyowati, 2008 )  

e. Pengaliran dan Imbuhan Air Tanah 

Air tanah dapat terbentuk atau mengalir (terutama secara horisontal), 

dari titik /daerah imbuh (recharge), seketika itu juga pada saat hujan turun, 

hingga membutuhkan waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, puluhan 

tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun,, tinggal di dalam akuifer 

sebelum muncul kembali secara alami di titik/daerah luah (discharge), 

tergantung dari kedudukan zona jenuh air, topografi, kondisi iklim dan 

sifat-sifat hidrolika akuifer. Oleh sebab itu, kalau dibandingkan dalam 
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kerangka waktu umur rata-rata manusia, air tanah sesungguhnya adalah 

salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan. 

Air tanah mengalir jauh lebih lambat dari pada aliran air sungai dan 

dikontrol oleh sifat fisik dari batuannya. Kecepatan aliran air tanah 

biasanya diukur dalam satuan mm/tahun, yang jauh berbeda dari pada 

pengukuran kecepatan arus sungai, yang biasanya dinyatakan dalam 

m/detik.  

Secara alamiah air yang keluar meninggalkan sistem air tanah

(discharge) umumnya terjadi dalam tiga cara, yaitu: 

a) Mengisi sungai, jika kondisi muka air tanah lebih tinggi dari pada 

muka air sungai. 

b) Air tanah keluar di daerah sekitar pantai menuju laut 

c) Mata air, air tanah yang mengalir dan memotong bidang tidak selaras, 

misalnya rekahan, patahan, atau terpotong bidang topografi, 

selanjutnya muncul di permukaan membentuk mata air. Mata air 

terbentuk jika muka air tanah berpotongan dengan muka tanah. 

Kejadian ini umumnya berkaitan dengan sistem rekahan, yang 

nantinya dapat dilalui oleh aliran air tanah (Asdak,2010) 

2.1.3 Perbukitan Dome Sangiran 

Perbukitan Dome Sangiran merupakan wilayah depresi solo yang dikelilingi 

oleh Gunung Merapi-Merbabu disebelah barat dan Gunung Lawu di sebelah 

tenggara. Daerah penelitian termasuk di wilayah Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Yang terletak pada : 110°48'50'' BT - 
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110°52'20'' BT dan 7°25'45'' LS - 7°29'45'' LS. Atass dasar letak lintang dan bujur 

tersebut daerah Perbukitan Dome Sangiran termasuk berikilim tropis basah. 

Menurut klasifikasi iklim dari Koppen daerah perbukitan Dome Sangiran bertipe 

iklim Am, dengan curah hujan rata-rata tahunan 2230 mm. Bulan basah selama 9 

bulan mulai bulan Oktober hingga juni, bulan kering terjadi antara bulan juli 

hingga september. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan februaru rata-rata 

sebesar 450 mm, sedangkan bulan kering pada bulan juli dengan hujan rata-rata 

bulana 35 mm. Ditinjau dari batuan pembentuknya, sebagian sedimen situs 

sangiran merupakan  sedimen berumur Tersier dalam bentuk batu lempung yang 

tertutup batuan vulkanis yang berasal dari Gunung Lawu. Keadaan lapisan 

lempung lembek dan memdapatkan tekanan lapisan batuan diatasnya 

mengakibatkan pembentukan lipatan diapiris yang menghasilkan struktur kubah. 

2.1.3.1 Geologi Perbukitan Dome Sangiran 

Geologi daerah penelitian adalah daerah struktural. Kemiringan lapisan 

mempunyai arah radial, dengan sudut kemiringan lapisan batuan (dip) berkisar 

antara 8 - 22.  Lapisan batuan tersusun oleh empat formasi, yaitu : formasi 

Notopuro, Kubah, Pucangan dan Kalibeng yangmasing-masingterbentuk dalam 

lingkaran pegendapan yang berbeda. Batuan yang terdapat pada formasi-formasi 

tersebut mempunyai resistensi terhadap erosi dan kapastas menampung air yang 

berbeda. Lapisan batuan pada formasi notopuro, kabuh dan pucangan bawah 

mempunyai resistensi terhadap erosi yang relatif tinggi dan diperkirakan 

mempunyain koefisien permeabilitas sedang.  Lapisan batuan yang terdapat pada 
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formasi pucangan atas dan kalibeng mempunyai resistensi batuan yang rendah dan 

demikian juga koefisien permeabilitasnya rendah.  

Pada penelitian Sutikno (1994) menjelaskan bahwa secara genetik daerah 

penelitian termasuk bentuklahan asal struktural, yaitu yang berupa Perbukitan 

Dome Sangiran. Secara topografi daerah tepi dome lebing tinggi dibandingkan 

dengan inti perbukitan, tepi dome mempunyai ketinggian kurang lebing 150 mdpl 

sedangkan bagian inti dome berkisar  90 mdpl. Kemiringan lereng dapat 

dibedakan menjdadi tiga kelas, yaitu :< 3 % terdapat ditepi luar dari dome dan 

bagian tengah dome,  3-4  % terdapat di bagian yang berbatu breksi laharik dari 

formasi pucangan, notopuro dan kabuh. Kondisi iklim, batuan dan struktur 

geologi daerah penelitian memacu aktifnya proses geomorfologi, seperti 

pelapukan,erosi dan gerakan masa batuan (Sutikno, 1994).  

Perbukitan Dome Sangiran termasuk bentuk lahan struktural, variasi kondisi 

relief topografi, material penyusun termasuk strukturnya dan proses 

geomorfiknya, menurut Sutikno (1994) perbukitan dome sangiran dapat 

dibedakan menjadi lima satuan bentuk lahan, yaitu : 

1. Perbukitan rendah igir strike berbatuan aglomerat dan tuff , satuan bentuk 

lahan ini terletak pada tepi luar dome, lerengnya landai (, 3 % ), agihannya 

kuranglebih mengelilingi tepi luar dome, material penyusunya adalah 

aglomerat dan tuff yang resisten terhadap erosi. Proses geomorfologi yang 

dominan adalah pelapukan dan erosi permukaan. Topografi tepidalam dari 

dome mempunyai lereng lebih terjal, sebagi akibat perubahan batuan 

penyusun 
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2. Perbukitan rendah igir strike berbatu konglomerat dan batu pasir, satuan batu 

lahan terletak pada tepi dalam dari dome berbatas dengan satuan bentuklahan. 

Lereng bervariasi 3 – 14 % hingga 14 -56%. Material penyusunya adalah 

konglomerat dan batu pasir dari formasi kabuh , struktur silang siur 

merupakan ciri dari lapisan tersebut dan tingkat pemadatanya rendah. Tingkal 

pelapukan masih rendah, proses gerakan masa (runtuhan) sering terjadi 

karena faktor lereng  dan sifat batuannya yang belim bagitu memadat 

3. Perbukitan igir strike berbatuan breksi, satuan bentuk lahan ini terletak di 

bagian tengah dari dome, lereng berkisar antara 14 hingga 56%. Material 

penyusunnya adalah bukit tunggal (bukit sisa),material pembentuknya adalah 

breksi vulkanik dari formasi pucangan bawah. Proses pelapukan, erosi aktif 

sehingga menunjukan tingkat pengikisan yang tinggi, sehingga di beberapa 

tempat batuan induk tersingkap. 

4. Topografi bergelombang dan lembah strike berbatuan lempung dan napal, 

bentuklahan ini terletak dibagian tengah dan inti dari dome, lereng landai 

dengan kemiringan antara 3 -14%. Material penyusunnya adalah batu 

lempung dari formasi pucangan dan kalibeng. Proses erosi dan gerakan masa 

(longsoran) merupakan proses yang aktif proses longsoran yang aktif, proses 

longsoran yang aktif tersebut selain diakibatkan oleh sifat batuan juga 

diakibatkan oleh proses diafrisme yang hingga saat sekarang masih terus 

berlangsung. 

5. Dataran aluvial, satuan bentuklahan ini berkembang di sekitar alir sungai 

Cemoro dan hanya meliputi daerah yang sempit. Daratan aluvial tersebut 
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memotong lapisan lempung dari formasi kalibeng dan formasi pucangan. 

Pada segmen sungai yang memotong batu lempung lembah sungai cemro 

lebih lebar karena proses erosi lateral, sedangkan pada segmen sungai 

cemoroyang memotong lapisan yang resisten lembah sungai menjadi sempit 

dan bertebing terjal.   

2.1.3.2 Geomorfologi Perbikitan Dome Sangiran 

Karakteristik topografi berupa lereng pada peta Rupa Bumi Indnesia (RBI) 

digambarkan melalui kontur yang menunjukan ketinggian suatu tempat. Semua 

bentuklahan di permukaan bumi dapat direpresentasikan melalui pola kontur dan 

kerapatan kontur yang ada. Berdasarkan analisis penelitian terdahulu diperoleh 

hasil bahwa wilayah situs Sangiran memiliki kondisi lereng yang bervairiasi yaitu 

memiliki empat kelas kemiringan lereng berdasarkan pengelompokan dari Van 

Zuidam. Kelas kemiringan lereng tersebut terdiri atas kelas l yaitu datar, kelas ll 

yaitu berombak, kelas lll yaitu bergelombang dan kelas V yaitu berbukit (Sutikno, 

1994) 

Jenis tanah yang terdapat di daerah penelitian adalah : Litosol, Grumusol, dan 

Aluvial Coklat Kekuningan. Jenis tanah litosol terdapat pada daerah berbatu 

resisten dari formasi notopuro, kabuh dan pucangan bawah. Sedangkan Grumusol 

terdapat pada formasi Kalibeng dan Pucangan Atas litologinya batu lempung dan 

napal. Tanah aluvial terdapat pada dataran aluvian di sekitar sungai Cemoro. 

Daerah penelitian dilalui oleh sungai cemoro yangmelintasi dibagian tengah dari 

perbukitan dome. Sutikno (1994) mengungkapkan atas dasar kenampakan 

dilapangan disepanjang sungai Cemoro terdapat teras sungai yang tidak 
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berpasangan. Teras sungai tersebut memberikan indikasi bahwa sungai tersebut 

termasuk sungan anteseden. Pola aliran daerah penelitian termasuk pola annuler, 

yang dicirikan oleh anak sungan subsekuen, obsekuen dan resekuen.  

2.1.4 Kebutuhan Air Masyarakat 

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah, dapat ditemukan disetiap 

tempat dipermukaan bumi. Air juga merupakan sumber daya alam yang sangat 

penting dan dibutuhkan setiap mahluk hidup. Bagi manusia kebutuhan air amat 

mutlak, hampir semua aktivitas manusia memerlukan air.  

Kebutuhan air bersih semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk, akan tetapi jumlah air yang ada di bumi tetap. Kebutuhan air 

antara di desa dan dikota sangat berbeda, karena kebutuhan air dikota lebih 

beragam dalam pengunaanya dan membutuhkan jumlah yang besar bila 

dibandingkan dengan kebutuhan air di desa. Menurut Kodoatie (2005) kebutuhan 

air yang dimaksud adalah air yang digunakan untuk menunjang segala kebutuhan 

manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air irigasi maupun 

perikanan. Kebutuhan air untuk manusia adalah sebagi berikut : 

1. Kebutuhan domestik yaitu pemanfaatan air rumah tangga seperti MCK, 

memasak, siram tanaman, kebutuhan ternak danlain-lain 

2. Untuk keperluan komersil dan industri, seperti hotel, restouran, pabrik, dan 

sebagainya 

3. Untuk keperluan pariwisata atau agrowisata 

4. Kebutuhan air untuk pertanian 



24 

5. Untuk keperluan umum (publik) yaitu antara lain : kantor-kantor, tempat-

tempat umum dan peribadatan. 

Tabel 2.1. Standar Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga Dengan Macam Kategori 

Kota 

Kategori Kota Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Konsumsi Air 

(liter/orang/hari) 

Metropolitan >1.000.000 210 

Besar 500.000-1000.000 170 

Sedang 100.000-500.000 150 

Kecil 20.000-100.000 90 
Sumber : DPU Cipta Karya dalam Direktorat Geologi dan Tata                                 

Lingkungan(1996) dalam Liesnor Dewi, Wahyu dan Sri (2012) 

Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih murni yang perlu 

disediakan agar manusia dapat hidup secara layak, yaitu dapat memperoleh air 

yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Menurut Kodoatie 

2005, standart kebutuhan air untuk setiap orang perhari yaitu 125-140 liter. 

Adapun macam-macam kebutuhan masuian dan volume pengunaan akan air 

bersih untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, menyiram 

tanaman,minum ternak, mencuci kendaraan atau sering disebut dengan kebutuhan 

primer yang tercantum pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2  Kebutuhan Dasar Air Bersih Berdasarkan Kuantitas 

No Jenis Kebutuhan Air Jumlah liter/orang/hari 

1 Mandi 2 kali 60-90 

2 Masak 15-30 

3 Minum 5-10 

4 Cuci pakaian dan piring 35-50 

5 Kebutuhan lain-lain 10-25 
Sumber : Subakti, 1987 dalam Kodoatie 2005 : 255 

Sumber daya air yang diperoleh dari air tanah umumnya langsung 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Air tanah yang 
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digunakan setiap waktu tentu akan mengalami penurunan baik kualitas maupun 

kuantitas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk disuatu daerah. Begitu 

pula dengan daerah yang memiliki keanekaragaman topografi seperti di 

perbukitan Dome Sangiran.  

Perbukitan Dome sangiran mempunyai variasi keterdapatan air tanah. 

Variasi keterdapatan air tanah tersebut menimbulkan masalah bagi penduduk 

dalam memperoleh air bersih, khususnya yang berasal dari air tanah dangkal. 

Pada tempat-tempat tertentu di Perbukitan Sangiran air tanah mudah diperoleh 

misalnya dari sumur gali, sumur gali yang airnya naik hingga dekat permukaan 

tanah atau dari mata air. Sedangkan penduduk yang tinggal pada daerah yang air 

tanahnya dalam ( langka) terpaksa harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk 

mendapatkan air bersih. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan diambil dari penelitian terdahulu yang sudah diuji 

kebenaranya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan terkait penelitian 

tentang sebaran dan potensi air tanah dangkal. Penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini sebagai berikut. 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Sutikno (1994) yang berjudul 

“Pendekatan geomorfologi untuk kajian airtanah dangkal di perbukitan dome

sangiran”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu Memperlajari karakteristik 

geomorfologi daerah penelitian ,terutama bentukan lahan sebagai dasar untuk 

evaluasi airtanah dangkal di Perbukitan Dome Sangiran Serta untuk menganalisis 

karakteristik airtanah dangkal pada satuan hidromorfologi. Metode penelitian 
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yang mengunakan geomorfologi melalui Interpretasi foto udara, kemudian 

dilanjutkan dengan pengecekan lapangan hasil interpretasi foto udara untuk 

menyusun peta satuan bentuklahan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Perbukitan 

sangiran dibedakan menjadi enam satuan bentuklahan atas dasar topopgrafi, 

batuan termasuk struktur dan proses geomorfologinya, Satuan hidromorfologi 

yang kerangka dasarnya adalah bentklahan dapat digunakan unuk menunjukan 

karakteristik air tanah yang berkaitan denagn perkiraan potensi relatif dari 

airtanah, kemudian juga potensi air tanah didaerah penelitian dibedakan menjadi 

tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah lokasi penelitian dan fokus penelelitian yaitu potensi air tanah, 

sedangan perbedaanya adalah metode penelitian yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf Bahtiar (2002) yang berjudul 

“upaya pemenuhan kebutuhan air penduduk akibat penurunan muka air sumur di 

desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”. Tujuan dari

penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kondisi penurunan muka air sumur dan 

guna mengetahui upaya penduduk dalam memenuhi kebutuhan air akibat 

penurunan muka air sumur di Desa Banjaranyar. Metode yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara, dan pengukuran lapangan. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah mengetahui permasalahan kondisi penurunan muka air sumur 

kedalam dasar dari pemukaan tanah terlalu dangkal yaitu 2-8 meter, akibarnya 

penduduk kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari pada musim 

kemarau. Selain itu juga mengetahui upaya yang dilakukan penduduk desa 

Banjaranyar dalam memenuhi kebutuhan air dengan cara membeli dari PDAM 
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dengan harfa Rp. 130.000,00 untuk 1 truk PDAM, menguras sumur dengan biaya 

Rp. 50.000,00 sehingga akan menambah beban pengekuaran penduduk di tiap 

tahunnya, dan ada penduduk memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-

hari sehingga penduduk terkena penyakit gatal. Persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah tujuan yaitu menghitung kebutuhan air bersih penduduk, 

dan metode penelitiannya, sedangkan perbedaannnya adalah lokasi penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fitriyanto (1999) yang berjudul 

“Potensi mata air untuk pemenuhan kebutuhan penduduk studi kasus di Dusun 

sedangsari dan dusun kauman desa sugihmanik kecamatan tanggungharjo 

kabupaten grobogan”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui 

potensi mata air, mengetahui kualitas mata air, dan mengetahui ketercukupan air 

bersih bagi penduduk, dan perdiksi kebutuhan air pada kurun waktu tertentu di 

dusun sendangsari dan dusun kauman. Metode penelitian yang di lakukan yaitu 

observasi, pengukuran danuji laboratorium untuk mengetahui kuatitas air bersih di 

sedangsari. Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengatahui jumlah mata air 

sedangsari dengan pengukuran debit sebesar 414.720 liter/hari, mengetahui 

kuatitas air secara fisik memenuhi standart, secara kimia belum memenuhi Karena 

nitrit melampaui ambang batas, secara mikrobiologi tidak memenuhi karena 

mengandung bakteri coil tia 100 ml lebih dari 2.4000 ml. Selain itu juga mata air 

sedangsari mencukupi kebutuhan penduduk dengan prediksi 30 tahun kedepan. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tujuan dari penelitian, 

sedangkan perbedaanya yaitu motode penelitian yang digunakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Andri Yusdistira dan Tjahyo Nugroho Adji

(2005) yang berjudul “kajian potensi dan arahan pengunaan air tanah untuk

kebutuhan domestic di kecamatan depok kabupaten Sleman”. Tujuan dari

penelitian tersebut adalah mengetahui sebaran dan potensi air tanah dangkal, 

mengetahui kebutuhan air domestik, dan menentukan arahan. Metode penelitian 

yang digunaknaya yaitu observasi, pengukuran lapangan, penelitian ini diperoleh 

dengan survey lapangan dengan dengan sumur sebagai objek utamannya. Hasil 

dari penelitian tersebut, bahwa potensi air tanah didaerah penelitian terbagi 

menjadi 2 yaitu potensi air tanah dengan tinggi pengunaanya dan potensi air tanah 

tinggi kuantitasnya. Mengetahui kebutuhan air domestik didaerah penelitian yaitu 

sebesar 146,48 liter/orang/hari, dan jumlah kebutuhan air domestic total sebesar 

18.332,48 m3/hari. Arahan pengunaan air tanah didaerah penelitian terdiri dari 

dua zona, yaitu zona penurapan I dan zona penurapan II. Dengan batas pengunaan 

airtanah total sebesar 35.801,083 m3/hari. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah tujuan serta fokus penelitian yaitu sebaran dan potensi airtanah, 

sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yan Adhitya Wesda Wardhana dan Heni 

Rengganis (2004) yang berjudul “Pemetaan aliran muka air  tanah dangkal di 

sekitar lahan genangan bakal waduk jatigede”. Tujuan dari penelitian tersebut

adalah Untuk mengetahui arah aliran muka air  tanah dangkal dengan interpretasi 

peta kontur muka air tanah dangkal. Metode yang digunakan yaitu Pengumpulan 

data primer kedalah muka iar sumur gali yang ada disekitar genangan bakal 

waduk jatigede ada saat musim hujan dan musim kemarau. Hasil dalam penelitian 
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tersebut adalah perubahan muka airtanah pda musim hujan yangdipantau sejal 

tahun 2008 sampai musim hujan tahun 2011sangat signifikan di wilayah 

Kecamatan Jatigede 11,9 m – 19,7 m – 15,4 m dan Kecamatan Situraja 11,9 m –

13,4 m – 8,7 m. Tinggi muka air tanah terendah terjadi pada musim hujan tahun 

2011 di empat wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Situraja 0,14 m, 

Kecamatan Jatigede 0,15 m, wilayah Kecamatan Tomo 0,23 m dan 0,29 m di 

Kecamatan Cisitu. Kemudian pada tahun 2010 muka iar tanah musim kemarau 

tidak basia diukur, karena terjadi hujan sepanjang tahun oleh karena itu, fluktuasi 

muka air tanah pada tahun 2010 tidak terdeteksi dan untuk mengetahui fluktuasi 

muka air tahun 2011, pengukuran muka air tanah akan dilanjutkan pada musim 

kemarau. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada metode dan 

fokus penelitian, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengambarkan skema alir 

penelitian. Bagian awal penelitian ini adalah persiapan terkait bahan yang 

dibutuhkan seperti beberapa jenis peta dan data pendukung sebaran air tanah di 

Perbukitan Dome Sangiran. Selain itu juga persiapan terkait pengumpulan pustaka 

dalam studi literatur untuk berbagai referensi yang mendukung selama penelitian. 

Setelah melakukan studi literatur, pegukuran lapangan, dan pengambilan 

data primer maupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah overlay data. 

Setelah itu di dapatlah peta sebaran air tanah yang kemudian di anaisis, sehingga 

dapat diketahuai pemenuuhan kebutuhan air pada masyarakat Perbukitan Dome 

Sangiran. 



30 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan perhitungan, rata-rata nilai kedalaman sumur, 

tinggi permukaan air sumur dan jumlah air pada sumur yang paling tinggi 

adalah desa Bukuran, selanjutnya desa Ngebung dan yang terendah adalah 

desa Krikilan. Rata-rata nilai h, z dan v secara berturut-turut dari yang 

tertinggi hingga yang terendah adalah desa Bukuran (h: 29,8m; z: 17m dan 

v: 6,4m), desa Ngebung (h:23,2m; z:17m dan v:6,2m), desa Krikilan 

(h:19,6m; z:14,2m dan v: 5,4m). Selain melihat dari kedalaman sumur, 

tinggi permukaan air sumur dan jumlah air pada sumur, sebaran tanah juga 

dapat dipengaruhi oleh kontur. Kontur ini nantinya mempengaruhi topografi 

daerah penelitian. Semakin datar topografinya, maka semakin merata 

sebaran airtanahnya. Sebaliknya semakin terjal topografinya sebaran 

airtanahnya kurang merata. Berdasarkan peta kontur yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka daerah Krikilan memiliki topografi datar dibanding 

daerah lain.  

Kebutuhan air konsumsi dalam penelitian ini merupakan terpenuhinya 

kebutuhan air untuk konsumsi rumah tangga dimasyarakat Perbukitan Dome 

Sangiran diantaranya: mandi, masak, mencuci, siram tanaman, dan ternak. 

Dari hasil penelitian, maka airtanah yang tersedia di perbukitan Dome 

Sangiran belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena masih ada 

wilayah di desa Bukuran yang masih mengalami kekringan. 
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Perhitungan potensi airtanah pada penelitian ini menggunakan data pumping 

test Kecamatan Gemolong yang masih satu CAT dengan daerah penelitian, 

sehingga sifat dan karakteristiknya sama. Dari data tersebut, potensi airtanah 

di perbukitan Dome Sangiran cukup bagus. 

5.2. Saran 

1. Pemetaan sebaran airtanah harus dilakukan dengan metode yang lain 

dengan menggunakan beberapa data sehingga hasilnya lebih akurat. 

Perhitungan potensi airtanah perlu menggunakan metode geolistrik agar 

lebih rinci. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui pola aliran 

airtanah di daerah penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

memberikan penanganan terhadap wilayah yang masih belum terpenuhi 

kebutuhan airnya. 

2. Perlu adanya upaya penanganan pada daerah-daerah yang mengalami 

kekeringan. Selain itu perlu adanya kontrol batas penggalian sumur agar 

tetap terjaga sumber airnya. 
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