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SARI 

Laksono, Hemy Bayu. 2019. Deteksi Kelangkaan Air Tanah Bebas Untuk Kebutuhan 

Domestik Dalam Perspektif Geomorfologi (Studi Kasus Di Das Bompon, Kecamatan 

Kajoran, Kabupaten Magelang). Jurusan Geografi FIS UNNES. Pembimbing Dr. 

Juhadi, M.Si, dan Drs. Tukidi, M.Pd. 156 halaman. 

Kata Kunci: Geomorfologi, Kelangkaan Air, Kebutuhan Air 

DAS Bompon merupakan sebuah DAS Mikro yang berukuran ±300 Ha terletak 

di barat daya Kabupaten Magelang, tepatnya di daerah perbatasan Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satu fenomena 

permasalahan yang yang terdapat di DAS Bompon adalah kelangkaan air bersih 

terutama pada saat musim kemarau. Air yang diperoleh melalui sumur umumnya 

bersifat musiman di bagian igir dan lereng atas sedangkan di bagian lembah relatif lebih 

konsisten ketersediaan airnya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui kondisi 

fisik DAS Bompon jika dikaji dari perspektif Geomorfologi, (2) Mengetahui sebaran 

spasial daerah yang mengalami kelangkaan air, (3) Mengetahui faktor yang 

menyebabkan kelangkaan air di DAS Bompon, (4) Mengetahui kebutuhan air bersih 

rumahtangga/domestik masyarakat DAS Bompon, dan (5) Mengetahui upaya 

masyarakat DAS Bompon saat mengalami kelangkaan air. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan mengolah data-data sekunder 

DAS Bompon dan pengukuran beberapa sampel sumur dan mata air yang terdapat pada 

DAS serta melakukan wawancara terhadap masyarakat. Teknik analisis data dengan 

menggunakan tabulasi perhitungan, analisis SIG dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara geomorfologi DAS Bompon 

merupakan bentukan lahan asal denudasional dimana Rata-rata penggunaan air tanah 

bebas oleh warga DAS Bompon untuk kebutuhan domestic tersebut sebesar 125,77 

liter/hari/orang. Dihasilkan dua jenis kelangkaan air tanah, yaitu kelangkaan air secara 

fisik(hidrogeomorfologi) dan kelangkaan secara aktual dari hasil interview. Kelangkaan 

air berdasarkan fisik (hidrogeomorfologi) terbagi menjadi daerah sangat langka air 

seluas 69.67 Hektar atau 24% dari total luas DAS, daerah langka air seluas 111.33 

Hektar atau 38% dari total luas DAS dan tidak langka air seluas 113.42 Hektar atau 38% 

dari total luas DAS. Kelangkaan air secara actual berdasarkan wawancara warga 

menghasilkan kelangkaan air dengan klasifikasi daerah sangat langka air seluas ± 44,56 

Ha atau mencakup 13% dari total luas DAS, daerah langka air seluas 201 Ha atau 

mencakup 59,31 % dari total luas DAS dan tidak langka air seluas sekitar 93,34 Hektar 

atau mencakup 27,53% dari seluruh total luas DAS. 
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ABSTRACT 

Laksono, Hemy Bayu. 2019. Detection of Scarcity Water Resources for Domestic 

Necessarry in a Geomorphological Perspective (Case Study in Bompon Watershed, 

Kajoran District, Magelang Regency). Essay. Department of Geography. Faculty of 

Social Science. Semarang State University. Supervisor Dr. Juhadi, M.Si, and Drs. 

Tukidi, M.Pd. 156 pages. 

Keywords: Geomorphology, Water Scarcity, Water Requirements 

Bompon Watershed is a micro watershed sized ± 300 Hectares which is located 

in the southwest of Magelang Regency particularly between of Magelang Regency, 

Purworejo Regency, and Wonosobo Regency, Central Java. One problem founded in 

there is a scarcity of water resources, especially during the dry season. Water obtained 

through wells is generally seasonal in the hills and upper slopes, while in the valley it is 

relatively more consistent. The aims of this research are (1) to determine the physical 

condition of the Bompon watershed with Geomorphological perspective, (2) to find out 

the spatial distribution of areas experiencing water scarcity, (3) to find out the factors 

that made water scarcity in the Bompon watershed, (4) determine water requirements 

household / domestic of the Bompon watershed community; and (5) knowing the efforts 

of the Bompon people when experiencing water scarcity. 

The research method is processing the secondary data of the Bompon watershed 

and using quantitative research with survey method to research measuring several wells 

and springs found in the watershed and conducting interviews with the people to know 

the water requirement Bompon residents. Method of analyst data is GIS analyst and 

descriptive analyst. 

The results showed that the geomorphology of the Bompon Watershed is a form 

of Denudational origin where the average free groundwater use by residents of the 

Bompon watershed for domestic needs is 125.77 liters / day / person. There are two 

types of groundwater scarcity, namely physical water scarcity (hydrogeomorphology) 

and actual scarcity from the interview results. Water scarcity based on the physical 

(hydrogeomorphology) is divided into very scarce areas covering 69.67 hectares or 24% 

of the total watershed area, scarce water areas covering 111.33 hectares or 38% of the 

total area of watersheds and non-rare waters covering 113.42 hectares or 38% of the 

total area Watershed. Actual water scarcity based on citizen interviews results in water 

scarcity with a classification of very scarce areas of ± 44.56 hectares or covers 13% of 

the total watershed area, scarce water area of 201 hectares or covers 59.31% of the total 

watershed area and is not rare water covering an area of about 93.34 hectares or covering 

27.53% of the total area of the watershed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah tangkapan air yang 

sering digunakan untuk melihat siklus hidrologi tersebut dan permasalahan 

pemanfaatan air, baik air permukaan maupun air tanah. Daerah aliran sungai 

merupakan daerah yang dibatasi oleh pemisah air topografik (Topographic 

Water Dehide), apabila terjadi hujan maka air akan mengalir pada saluran air 

yang dapat saling bersambung (sistem sungai), sehingga aliran air yang 

terkumpul pada satu sungai akan keluar melalui saluran (outlet) pada wilayah 

sungai tersebut (Setyowati, 2010:5). 

Salah satu Daerah Aliran Sungai di Jawa Tengah yang memiliki satu 

kesatuan ekosistem dan beberapa fenomena alam yang unik adalah daerah 

DAS Bompon. DAS Bompon merupakan lokasi yang dijadikan laboratorium 

oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. DAS Bompon merupakan 

sebuah DAS Mikro yang berukuran ±300 Ha yang di dalamnya terdapat 

aktivitas masyarakat. Secara administratif DAS Bompon terletak di barat daya 

Kabupaten Magelang, tepatnya di daerah perbatasan Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. DAS Bompon 

melintasi tiga desa, yaitu Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman pada bagian 

selatan. Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran di bagian tengah dan Desa 

Kuwaderan, Kecamatan Kajoran pada bagian utara. Secara geomorfologi, DAS
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Bompon terletak di lereng kaki Gunungapi Sumbing, dengan karakteristik 

lereng yang bergelombang hingga berbukit. Adapun material penutup 

permukaan berasal dari lapukan material vulkanik Sumbing Tua dan Sumbing 

Muda serta lapukan material dasar yang berasal dari perbukitan Menoreh.  

Sungai Bompon merupakan salah satu hulu dari sub-DAS Kodil yang 

termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Bogowonto. Penelitian ini 

menggunakan satuan unit kajian berupa daerah tangkapan hujan Sungai 

Bompon. Asumsi yang digunakan adalah daerah tangkapan hujan ini 

mempunyai kesatuan sistem ekologis yang sama termasuk sistem 

hidrologisnya. Kesatuan sistem ekologis ini kemudian disebut dengan istilah 

DAS Bompon sebagai unit kajian penelitian. Kondisi hidrologi di DAS 

Bompon memiliki karakteristik sebagai kawasan hulu yang sesuai untuk 

kawasan konservasi serta mempunyai sungai-sungai yang berukuran relatif 

kecil. Sumberdaya air di kawasan ini cukup beragam seperti air tanah, sungai, 

mata air, bahkan air hujan. Ketersediaan air di wilayah ini sangat dipengaruhi 

oleh musim, sehingga pembahasan mengenai sumberdaya air perlu 

memperhatikan waktu penelitian dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

hasil penelitian yang tercantum dalam deskripsi wilayah ini tidak dapat 

digunakan sebagai acuan mutlak karena sifatnya sementara dan umumnya 

merupakan representatif dari kondisi akhir musim hujan. 

Banyak sekali fenomena geografi yang terdapat pada DAS tersebut. Salah 

satu fenomena permasalahan yang yang terdapat di DAS Bompon adalah 

kelangkaan air bersih terutama pada saat musim kemarau. Kelangkaan air 
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Adalah suatu kondisi pada saat sebagian besar pengguna air yang utama, 

termasuk untuk kepentingan lingkungan kehidupan tidak dapat dipenuhi 

kebutuhannya baik jumlah dan kualitasnya, oleh institusi yang kompeten dan 

bertanggungjawab terhadap upaya pengelolaan dan penyediaan air 

tersebut(www.pu.go.id). Terdapat fenomena kelangkaaan air tersebut 

dibuktikan bahwa pada saat musim kemarau masyarakat di daerah DAS 

tersebut kesulitan untuk mencari sumber air untuk kebutuhan hidup mereka. 

Keadaan tersebut dibuktikan juga dengan tingginya fluktuasi ketinggian muka 

air tanah yang dilihat dari kedalaman muka air sumur beberapa masyarakat 

sekitar DAS tersebut. Meskipun, berdasarkan data stasiun hujan yang telah 

terpasang pada beberapa titik, curah hujan di DAS Bompon cenderung tinggi 

yaitu sekitar 2500-3500 mm/tahun. 

Air hujan merupakan suplai air utama terutama di kawasan hulu karena 

cadangan air selalu bergerak turun ke area hilir, artinya sumberdaya air hujan 

memiliki fungsi kontrol terhadap sumber air lainnya di wilayah ini. Perubahan 

curah hujan ini juga berdampak pada kondisi fisik dan sosial ekonomi 

masyakat di DAS Bompon. Rumah tangga yang terdapat di DAS Bompon 

sebagian besar memiliki pendapatan yag berasal dari hasil pertanian dan 

perkebunan sehingga ketersediaan air hujan memiliki arti penting bagi 

kehidupannya (Tim KKL Bompon, 2015). 

Morfologi yang cukup unik di DAS Bompon ternyata memberi implikasi 

terhadap kondisi hidrologi wilayahnya. Air tanah di kawasan hulu DAS 

umumnya cukup dangkal karena lapisan tanahnya lebih tipis akibat pengaruh 

http://www.pu.go.id/
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lereng yang relatif miring. Namun konsep ini tidak berlaku secara lokal di DAS 

Bompon karena letak air tanah ternyata sangat dalam, bahkan lebih dari 20 

meter di bawah permukaan tanah. Karena meskipun curah hujan yang cukup 

tinggi namun penyerapan air hujan juga tinggi karena tebalnya lapisan tanah di  

DAS Bompon tersebut. Kondisi ini membuat akses terhadap air tanah cukup 

sulit bagi masyarakat. Air yang diperoleh melalui sumur umumnya bersifat 

musiman di bagian igir dan lereng atas sedangkan di bagian lembah relatif lebih 

konsisten ketersediaan airnya. Sumur tersebut memiliki kedalaman air yang 

relatif lebih dangkal saat musim hujan, namun volume air tersebut akan 

berkurang dan semakin dalam saat musim kemarau. 

Sehingga untuk mengantisipasi fenomena kelangkaaan air bersih tersebut, 

masyarakat pada umumnya menggunakan mata air sebagai sumber air utama 

untuk digunakan dalam aktivitas sehari sehari. Selain mata air, masyarakat juga 

menggunakan air sungai. Penggunaan air tanah di DAS Bompon sangat 

terbatas, karena letaknya yang sangat dalam. Adapun sumber air utama yang 

digunakan masyarakat seringkali kering pada saat  musim kemarau (Tim KKL 

Bompon, 2015). 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka perlu 

penelitian yang membahas tentang fenomena kelangkaan air serta analisanya 

terhadap mencukupi tidaknya terhadap kebutuhan rumah tangga di DAS 

Bompon. Sehingga muncul judul penelitian tentang “Deteksi Kelangkaan Air 

Tanah Dangkal Dalam Perspektif Geomorfologi (Studi Kasus di DAS Bompon 

Kabupaten Magelang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi fisik geomorfologi DAS Bompon ? 

2. Bagaimana karakteristik kelangkaan air pada DAS Bompon ? 

3. Bagaimana kebutuhan air domestik oleh masyarakat di DAS Bompon ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kondisi fisik geomorfologi DAS Bompon. 

2. Mengetahui karakteristik kelangkaan air pada DAS Bompon. 

3. Mengetahui kebutuhan air domestik oleh masyarakat DAS Bompon. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Mengembalikan dan mengarahkan kesadaran masyarakat dalam 

memperbaiki konsep memanfaatkan sumberdaya lahan terutama 

sumberdaya air dari pola pikir mengambil sebanyak-banyaknya 

menjadi pola pikir yang bijaksana dengan perilaku konservatif dalam 

memperbaiki lingkungan untuk sumberdaya air secara berkelanjutan 

di DAS Bompon tersebut. 

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat ataupun pengelola DAS 

tentang keadaan hidrologi pada DAS Bompon tersebut sehingga 

diharapkan mereka dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya 

di daerah tersebut secara arif dan bijak.  

c. Mengidentifikasi tingkat kelangkaan air di area DAS Bompon 

Kabupaten Magelang sehingga menjadi suatu informasi yang menjadi 

pertimbangan tindakan pemerintah terkait dalam memberikan 

kebijakan yang tepat terhadap area DAS Bompon tersebut serta 

menjadi pertimbangan tindakan masyarakat dalam menghadapi 

kemungkinan apabila terjadi bencana kekeringan pada daerah 

tersebut. 

2. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah atau 

mengembangkan pengetahuan tentang wawasan keilmuan khususnya bagi 
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pembaca agar lebih memahami tentang karakteristik sumberdaya air tanah 

air bebas pada suatu DAS serta adaptasi yang dilakukan masyarakat 

sekitarnya. Penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi dengan bidang 

ilmu yang lainnya. 

E. Batasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pengertian yang menyimpang dari judul “Deteksi Kelangkaan Air Dalam 

Perspektif Geomorfologi (Studi Kasus di DAS Bompon Kabupaten 

Magelang”. Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. 

Penegasan dan pembatasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Geomorfologi 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan yang 

membentuk permukaan bumi, baik di bawah maupun di atas permukaan 

laut. Geomorfologi mengkaji tentang permukaan bumi yang menekankan 

pada empat aspek utama yaitu: morfologi, morfostruktur, morfokronologi 

dan morfoaransemen. Terdapat dua macam proses geomorfologi yang 

bekerja di permukaan bumi, yaitu proses endogen dan proses eksogen. 

Kedua proses tersebut berperan penting dalam pembentukan bentuklahan. 

Pada penelitian ini aspek geomorfologi yang dikaji di DAS Bompon 

merupakan geomorfologi yang dianalisis dari 3 aspek yaitu sisi bagaimana 

morfologi daerah tersebut, apa material yang yang terdapat pada daerah 

tersebut dan bagaimana proses terbentuknya material di daerah tersebut. 
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Jadi bukan membahas bagaimana bentukan lahan daerah tersebut, namun 

membahas ketiga aspek geomorfologi yang dijelaskan sebelumnya. 

2. Kebutuhan Air 

Kebutuhan air adalah jumlah air yang dipergunakan oleh manusia 

untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, perikanan, peternakan, 

pembentuk tenaga hidrologi dan navigasi serta rekreasi(Notodiharjo dalam 

Indra, 2008). Konsep mengenai ketersediaan dan kebutuhan air perlu 

dipahami dengan baik agar pola penggunaan air atau manajemen dapat 

baik pula sehingga hal-hal negative seperti krisis air, banjir, kekeringan 

maupun dampak-dampak lainnya setidaknya dapat direduksi. 

Pada penelitian ini kebutuhan air yang dikaji lebih kepada kebutuhan 

air tanah untuk domestik/rumahtangga. Air akan sangat dibutuhkan untuk 

bertahan hidup dan aktivitas manusia  (Jasrotia dkk, 2009). Kebutuhan air 

domestik dihitung  berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, 

kebutuhan air perkapita dan proyeksi waktu air akan digunakan 

(Yulistiyanto dan Kironoto,2008). Kebutuhan air domestik akan 

dipengaruhi juga oleh pola konsumsinya seperti penduduk kota 

menggunakan air lebih banyak dibandingkan penduduk desa. Berdasarkan 

SNI tahun 2002 tentang sumberdaya air penduduk kota membutuhkan 

120L/hari/kapita, sedang penduduk pedesaan memerlukan 

60L/hari/kapita. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat diformulasikan 

kebutuhan air penduduk desa maupun kota (SNI, 2002). 

3. Kelangkaan Air 
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Kelangkaan air tanah merupakan merupakan suatu kondisi pada saat 

debit air tanah tidak mencukupi untuk kebutuhan normal masyarakat 

setempat sehari-hari (Indra, 2008). Kelangkaan air tanah dapat disebabkan 

oleh faktor alami dan faktor non alami. Faktor non alami penyebab 

kelangkaan air tanah antara lain: pertumbuhan penduduk yang tinggi, 

perubahan penggunaan lahan, serta manajemen sumberdaya air yang 

kurang baik, perubahan penggunaan lahan, serta manajemen sumberdaya 

air yang kurang baik. Faktor alami penyebab kelangkaan air tanah antara 

lain: kondisi bentuklahan dan bentanglahan (landform and landscape) 

yang mempengaruhi kondisi akuifernya, serta perubahan kondisi iklim 

(www.fao.org dalam indra, 2008)  

Pada penelitian ini kelangkaan air yang diteliti dianalisis dari 

melakukan kajian terhadap kedalaman muka air tanah, fluktuasi mukaair 

tanah serta besarnya kebutuhan air tanah oleh penduduk. Selain itu analisis 

kelangkaan air juga diperoleh dari kajian mata air yang terdapat pada DAS 

Bompon baik debit maupun sebarannya. 

http://www.fao.org/
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai adalah daerah yang dibatasi oleh pemisah air 

topografik (topografic water devide), apabila terjadi hujan maka air akan 

mengalir menuju pada saluran air yang dapat saling bersambungan (sistem 

sungai), sehingga aliran air terkumpul pada satu sungai dan akan keluar melalui 

satu saluran (outlet) pada wilayah sungai tersebut (Setyowati, 2010:5). Wilayah 

daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA atau catchment area) 

yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumber 

daya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai 

pemanfaatan sumberdaya alam (Asdak, 2010). 

1. Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-

komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan  

sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, tergantung ada jumlah dan jenis 

komponen yang menyusunnya. Besar kecilnya ukuran ekosistem 

tergantung pada pandangan dan batas yang diberikan pada ekosistem 

tersebut. Daerah Aliran Sungai (DAS) dapatlah dianggap suatu ekosistem.

Dalam mempelajari ekosistem DAS, daerah aliran sungai dibagi menjadi 

daerah hulu, tengah dan hilir (Asdak, 2010). 
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Daerah hulu DAS secara biogeofisik dicirikan oleh hal-hal sebagai 

berikut (Asdak, 2010).:  

a. Merupakan daerah konservasi. 

b. Mempunyai kerapatan drainase yang lebih tinggi. 

c. Merupakan daerah dengan kemiringan yang lebih besar (lebih dari 

15%). 

d. Bukan merupakan daerah banjir. 

e. Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase. 

f. Jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. 

Sementara daerah hilir DAS secara biogeofisik dicirikan oleh hal-hal 

sebagai berikut (Asdak, 2010).: 

a. Merupakan daerah pemanfaatan. 

b. Mempunyai kerapatan drainase yang lebih kecil. 

c. Merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih kecil sampai 

dengan sangat kecil (kurang dari 8%). 

d. Pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan). 

e. Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi. 

f. Jenis vegetasi umumnya merupakan tanaman pertanian kecuali daerah 

estuaria yang didominasi hutan bakau/gambut. 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS  

perlindungan ini, antara lain dari segi fungsi tata air. Oleh karena itu DAS 

hulu seringkali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS mengingat 
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pada suatu DAS, daerah hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik 

melalui daur hidrologi, aktivitas tataguna lahan dan/atau pembuatan 

bangunan konservasi yang dilaksanakan didaerah hulu DAS tidak hanya 

akan memberikan dampak didaerah dimana kegiatan tersebut berlangsung 

(hulu DAS). Tetapi akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam 

bentuk perubahan fluktuasi debit dan transportasi sedimen serta yang 

terjadi didaerah hulu akibat praktek bercocok tanam yang tidak mengikuti 

kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Hal itu tidak hanya 

mengakibatkan erosi pada daerah tersebut tetapi juga memberikan dampak 

di daerah hilir dalam bentuk penurunan kapasitas tampung waduk dan/atau 

pendangkalan sungai dan saluran-saluran irigasi yang kepada gilirannya 

dapat meningkatkan resiko banjir, menurunkan luas lahan irigasi atau 

bahkan mengganggu jalannya operasi listrik tenaga air (Asdak, 2010:12).  

Contoh keterkaitan biogeofisik antara ekosistem daerah hulu dan hilir 

suatu DAS juga dapat ditujukan pada kegiatan reboisasi (penanaman 

pohon) dalam luasan tertentu misalnya. Karena dapat menurunkan hasil air 

(water yield), akan tetapi kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas 

air permukaan, dan terutama air tanah. Begitu juga sebaliknya, kegiatan 

pembalakan hutan (logging) yang dilakukan di daerah hulu DAS, dalam 

luasan tertentu, juga dapat memberi dampak dalam bentuk meningkatnya 

hasil air. Kegiatan pembalakan hutan juga meningkatkan terjadinya erosi 

karena terjadinya pembukaan permukaan tanah dan terutama oleh aktivitas 
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pendukung-pendukungnya suatu saat akan menurunkan produktivitas 

lahan pertanian.  

Uraian diatas menunjukan bahwa secara biogeofisik daerah hulu dan 

hilir DAS mempunyai suatu keterkaitan (Asdak, 2010). Baik atau 

buruknya (dalam kaitannya dengan terjadinya banjir taupun kekeringan) 

respon DAS terhadap curah hujan banyak ditentukan oleh karakteristik 

DAS, antara lain keadaan topografi, kelembaban dan jenis tanah, penutup 

vegetasi, dan ukuran dan kerapatan drainase DAS.   

2. Sistem Hidrologi dalam Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Dalam hubungannya dengan sistem hidrologi, DAS mempunyai 

karakteristik yang spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utamanya 

seperti jenis tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang 

lereng. Karakteristik biofisik DAS tersebut dalam merespons curah hujan 

yang jatuh di dalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh 

terhadap besar-kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air larian, 

aliran permukaan, kandungan air tanah, dan aliran sungai. 

Diantara faktor-faktor yang berperan dalam menentukan sistem 

hidrologi DAS diatas, faktor tataguna lahan dan kemiringan serta panjang 

lereng dapat direkayasa oleh manusia. Faktor-faktor yang lain bersifat 

alamiah dan tidak dibawah kontrol manusia. Dengan demikian, dalam 

merencanakan pengelolaan DAS perubahan tataguna lahan serta 

pengaturan kemiringan dan panjang lereng menjadi salah satu fokus 

aktivitas perencanaan pengelolaan DAS. Hal ini juga tercermin dalam 
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studi prakiraan besarnya erosi dengan memanfaatkan rumus Universal Soil 

Loss Equation (USLE) yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith 

(1978). Dalam rumus matematika tersebut berfungsi untuk 

memprakirakan besarnya erosi di daerah tangkapan tangkapan air dalam 

dua periode waktu yang berbeda pada tempat yang sama. Ada dua variabel 

bebas yang dapat direkayasa, yaitu pengelolaan vegetasi (faktor C dalam 

rumus USLE) dan teknik konservasi tanah yang diusulkan (faktor P). 

Pengetahuan tentang proses-proses hidrologi yang berlangsung dalam 

ekosistem DAS bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya air dalam 

skala DAS. Dalam sistem hidrologi ini, peranan vegetasi sangat penting 

artinya karena kemungkinan intervensi manusia terhadap unsur tersebut 

sangat besar. Vegetasi dapat merubah sifat fisika dan kimia tanah dalam 

hubungannya dengan air, dapat mempengaruhi kondisi permukaan tanah, 

dan dengan demikian mempengaruhi besar-kecilnya aliran permukaan. 

Gambar 2.1. Fungsi Ekosistem DAS 

Sumber: Asdak, 2010 

DAS = Prosesor 

INPUT = CURAH 

TANAH SUNGAI VEGETASI 
MANUSIA 

= 

IPTEK 

OUTPUT = DEBIT, MUATAN SEDIMEN 
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B. Geomorfologi 

1. Pengertian Geomorfologi 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan yang 

membentuk permukaan bumi, baik di bawah maupun di atas permukaan 

laut. Geomorfologi mengkaji tentang permukaan bumi yang menekankan 

pada empat aspek utama yaitu: morfologi, morfostruktur, morfokronologi 

dan morfoaransemen. Terdapat dua macam proses geomorfologi yang 

bekerja di permukaan bumi, yaitu proses endogen dan proses eksogen. 

Kedua proses tersebut berperan penting dalam pembentukan 

bentuklahan(KKL S2 Geografi UGM, 2015).  

Geomorfologi bukan hanya mempelajari bentuk-bentuk muka bumi, 

tetapi lebih dari itu mempelajari material dan proses, seperti yang 

dikemukakan oleh Hooke (1988) dalam Sukmantalya (1995: 1). Worcester 

(1939) mendefinisikan geomorfologi sebagai diskripsi dan tafsiran dari 

bentuk roman muka bumi. Definisi Worcester ini lebih luas dari sekedar 

ilmu pengetahuan tentang bentangalam(the science of landforms), sebab 

termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum,seperti 

pembentukan cekungan lautan (ocean basin) dan paparan benua 

(continental platform), serta bentuk-bentuk struktur yang lebih kecil dari 

yang disebut diatas, seperti plain, plateau,mountain dan sebagainya. 

Lobeck (1939) dalam bukunya “Geomorphology: An Introduction tothe 

study of landscapes”. Landscapes yang dimaksudkan disini adalah

bentangalam alamiah (natural landscapes). Dalam mendiskripsi dan 
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menafsirkan bentuk-bentuk bentangalam (landform atau landscapes) ada 

tiga faktor yang diperhatikan dalam mempelajari geomorfologi, yaitu: 

struktur, proses dan stadia. Ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan 

dalam mempelajari geomorfologi (Noor, 2012). 

Geomorfologi sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi dan 

secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, 

yaitu meliputi bentuk-bentuk umum roman muka bumi sertaperubahan-

perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya dan hubungannya dengan 

keadaan struktur di bawahnya, serta sejarah perubahan geologi yang 

diperlihatkan atau tergambar padabentuk permukaan itu (American 

Geological Institute, 1973). Dalam bahasa Indonesia banyak orang 

memakai kata bentangalam sebagai terjemahan geomorfologi, sehingga 

kata geomorfologi sebagai ilmu dapat diterjemahkan menjadi Ilmu 

Bentangalam (Noor, 2012). Endarto (2009:10) menjelaskan keempat 

obyek obyek geomorfologi tersebut sebagai berikut: 

a. Studi mengenai bentuklahan atau morfologi, mempelajari relief secara 

umum, yang meliputi aspek-aspek: (1) morfologi yakni aspek yang 

bersifat pemerian suatu daerah seperti teras sungai, tanggul alam, 

kipas aluvial, plato, kerucut gunung api; (2) morfometri, yakni aspek 

kuantitatif dari suatu daerah, seperti kemiringan lereng, bentuk lereng, 

ketinggian, beda tinggi, kekasaran medan, bentuk lembah sungai, 

tingkat pengikisan, dan pola aliran.  
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b. Studi yang menekankan pada proses geomorfologi, yakni proses yang 

mengakibatkan perubahan-perubahan bentuklahan dalam waktu 

pendek serta proses terbentuknya suatu bentuklahan (morfogenesa).  

c. Studi yang menekankan pada evolusi pertumbuhan bentuklahan atau 

morfokronologi, menentukan dan memerikan bentuklahan dan proses 

yang mempengaruhinya dari segi umur relatif dan umur mutlak.  

d. Studi geomorfologi lingkungan, mempelajari hubungan antara 

bentuklahan dan proses yang mempengaruhi bentuklahan terhadap 

bentanglahan. Unsur bentanglahan tersebut meliputi: batuan, vegetasi, 

dan penggunaan lahan. Dalam hal ini geomorfologi dipelajari melalui 

hubungan ekologi bentanglahan, sedangkan faktor manusia juga 

diperhatikan. Untuk mengkaji bidang ini, digunakan aspek-aspek 

susunan bentuk yakni sususnan keruanagan serta hubungan berbagai 

bentuklahan dan proses yang bekerja satu dengan lainnya.  

2. Konsep Dasar Geomorfologi 

Untuk mempelajari geomorfologi diperlukan dasar pengetahuan yang 

baik dalam bidang klimatologi, geografi, geologi serta sebagian ilmu fisika 

dan kimia yang mana berkaitan eratdengan proses dan pembentukan muka 

bumi. Secara garis besar proses pembentukan muka bumi menganut azas 

berkelanjutan dalam bentuk daur geomorfik (geomorphic cycles), yang 

meliputi pembentukan daratan oleh tenaga dari dalam bumi (endogen), 

proses penghancuran/pelapukan karena pengaruh luar atau tenaga 

eksogen, proses pengendapan dari hasil penghancuran mukabumi 



18 

(agradasi), dan kembali terangkat karena tenaga endogen, demikian 

seterusnya merupakan siklus geomorfologi yang ada dalam skala waktu 

sangat lama(Noor, 2012). 

a. Hukum-hukum fisika, kimia dan biologi yang berlangsung saat ini 

berlangsung juga pada masa lampau, dengan kata lain gaya-gaya dan 

proses-proses yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita 

amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. 

b. Struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang paling dominan 

dalam evolusi bentangalam dan struktur geologi akan dicerminkan 

oleh bentuk bentangalamnya. 

c. Relief muka bumi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya boleh 

jadi karena derajat pembentukannya juga berbeda. 

d. Proses-proses geomorfologi akan meninggalkan bekas-bekas yang 

nyata pada bentangalam dan setiap proses geomorfologi akan 

membentuk bentuk bentangalam dengan karakteristik tertentu 

(meninggalkan jejak yang spesifik yang dapat dibedakan dengan 

proses lainnya secara jelas). 

e. Akibat adanya intensitas erosi yang berbeda beda di permukaan bumi, 

maka akan dihasilkan suatu urutan bentuk bentangalam dengan 

karakteristik tertentu disetiap tahap perkembangannya. 

f. Evolusi geomorfik yang kompleks lebih umum dijumpai 

dibandingkan dengan evolusi geomorfik yang sederhana 
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(perkembangan bentuk muka bumi pada umumnya sangat 

kompleks/rumit, jarang sekali yang prosesnya sederhana). 

g. Bentuk bentuk bentangalam yang ada di permukaan bumi yang 

berumur lebih tua dari Tersier jarang sekali dijumpai dan kebanyakan 

daripadanya berumur Kuarter. 

h. Penafsiran secara tepat terhadap bentangalam saat ini tidak mungkin 

dilakukan tanpa mempertimbangkan perubahan iklim dan geologi 

yang terjadi selama zaman Kuarter (Pengenalan bentangalam saat 

sekarang harus memperhatikan proses yang berlangsung sejak zaman 

Pleistosen) 

i. Adanya perbedaan iklim di muka bumi perlu menjadi pengetahuan 

kita untuk memahami proses-proses geomorfologi yang berbeda beda 

yang terjadi dimuka bumi (dalam mempelajari bentangalam secara 

global/skala dunia, pengetahuan tentang iklim global sangat 

diperlukan) 

j. Walaupun fokus pelajaran geomorfologi pada bentangalam masa kini, 

namun untuk mempelajari diperlukan pengetahuan sejarah 

perkembangannya. 

Di samping konsep dasar tersebut di atas, dalam mempelajari 

geomorfologi cara dan metodepengamatan perlu pula diperhatikan. 

Apabila pengamatan dilakukan dari pengamatan lapangansaja, maka 

informasi yang diperoleh hanya mencakup pengamatan yang sempit 

(hanya sebataskemampuan mata memandang), sehingga tidak akan 



20 

diperoleh gambaran yang luas terhadapbentangalam yang diamati. Untuk 

mengatasi hal tersebut perlu dikakukan beberapa hal: 

a. Pengamatan bentangalam dilakukan dari tempat yang tinggi sehingga 

diperoleh pandangan yang lebih luas. Namun demikian, cara ini belum 

banyak membantu dalam mengamati bentangalam, karena walaupun 

berada pada ketinggian tertentu, kadangkala pandangan tertutup oleh 

hutan lebat sehingga pandangan terhalang. Kecuali,tempat kita berdiri 

pada saat pengamatan bentangalam merupakan tempat tertinggi dan 

tidak ada benda satupun yang menghalangi. Itupun hanya terbatas 

kepada kemampuan mata memandang. 

b. Pengamatan dilakukan secara tidak langsung di lapangan dengan 

menggunakan citra pengideraan jauh baik citra foto maupun citra non 

foto, cara ini dapat melakukan pengamatan yang luas dan cepat. 

3. Relief Bumi 

Relief bumi yang dimaksudkan disini adalah mencakup pengertian 

yang sangat luas, baik yangterdapat pada benua-benua ataupun yang 

terdapat didasar lautan (Noor, 2012). Berdasarkan atas pengertian yang 

luas tersebut, maka relief bumi dapat dikelompokkan atas 3 golongan 

besar, yaitu: 

a. Relief Orde I (Relief of the first order) 

Yang terdiri atas Paparan Benua (Continental Platforms) dan 

Cekungan Lautan (Ocean Basin).Bentuk-bentuk dari orde pertama ini 

mencakup dimensi yang sangat luas dimuka bumi. Sebagaimana 
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diketahui bahwa luas daratan beserta air seluruhnya sebesar 

107.000.000 milpersegi, yang terdiri dari luas benua (continents) 

sebesar 56.000.000 mil persegi dan sisanya 10.000.000 mil persegi 

merupakan luas continental shelf. Yang dimaksud dengan paparan 

benua meliputi benua dan tepi benua(continental shelf). Dengan 

demikian luas total paparan benua(continental platforms) adalah 

66.000.000 mil persegi. Paparan benua Amerika Utara & Selatan, 

Eurasia, Afrika, Australia, dan Antartika merupakan bahagian-

bahagian yang tertinggi dari permukaan litosfir. 

Tepi Benua (Continental shelf) adalah bagian dari paparan benua 

(continental platforms) yang terletak dibawah permukaan air laut. 

Cekungan Lautan (Ocean Basin) mempunyai kedalamanrata-rata 2,5 

mil dibawah muka air laut, walaupun kita tahu bahwa dasar lautan 

memiliki bentuk topografi yang tidak teratur. Terdapat banyak 

depressi-depressi yang sangat dalam dari bataskedalaman rata-rata 

yang dikenal sebagai Palung Laut (Ocean Troughs), disamping itu 

terdapatpula bagian-bagian dasar laut yang muncul dipermukaan atau 

secara berangsur berada dekatdengan permukaan air laut. 

Relief order pertama diketahui sangat erat hubungannya dengan 

proses kejadian bumi, dengandemikian teori-teori tentang geologi, 

astronomi, fisika dan matematika, seperti “Planetesimal Hypothesis”,

“Liquid Earth Theories” maupun “Continental Drift Theory” menjadi

bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan relief orde pertama. 
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b. Relief Orde II (Relief of the second order) 

Relief orde Kedua biasa disebut juga sebagai bentuk bentuk yang 

membangun (Constructional forms), hal ini disebabkan relief orde 

kedua dibentuk oleh gaya endogen sebagai gaya yang bersifat 

membangun (Constructional Forces). Kawasan benua-benua dan 

Cekungan-cekungan lautmerupakan tempat keberadaan atau 

terbentuknya satuan-satuan dari relief dari orde kedua, seperti dataran, 

plateau, dan pegunungan. 

Gaya endogen yang berasal dari dalam bumi dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan diatas muka bumi. 

Adapun gaya endogen dapat berupa: 

1) Epirogenesa (berasal dari bahasa latin: epiros = benua dan genesis 

= pembentukan), proses epirogenesa yang terjadi pada daerah 

yang sangat luas maka akan terbentuk suatu benua, dan 

pembentukan benua dikenal sebagai “continent buiding forces”. 

2) Orogenesa (berasal dari bahasa latin: Oros = gunung, dan genesis 

= pembentukan), proses orogenesa yang terjadi pada daerah yang 

luas akan membentuk suatu pegunungan dan dikenal sebagai 

“mountain building forces”. 

Kedua gaya endogen tersebut diatas menyebabkan terbentuknya 

bentuk-bentuk bentangalam yangmembangun (contructional 

landforms). Apabila disuatu daerah yang tersusun dari batuan yang 

perlapisannya horisontal maka terbentuk bentangalam yang disebut 
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dengan Dataran (Plain) atau Plateau. Proses ini dapat terjadi pada 

lapisan-lapisan batuan yang berada di bawah laut kemudian terangkat 

oleh gaya endogen menghasilkan bentuk bentangalam daratan atau 

plateau.  

Gaya endogen dapat juga melipat lapisan-lapisan batuan sedimen 

yang awalnya horizontal menjadi suatu bentuk kubah (dome 

mountains) dan apabila gaya endogen mengakibatkan terjadinya 

dislokasi dari blok blok yang mengalami patahan serta lapisan batuan 

mengalami tilting, maka dikenal dengan bentuk pegunungan patahan 

(faulted mountains). Apabila gaya endogen mengakibatkan batuan 

sedimen terlipat kuat menghasilkan perlipatan sinklin dan antiklin 

maka akan menghasilkan pegunungan lipatan (folded mountains). 

Sedangkan apabila dipengaruhi oleh lipatan dan patahan akan 

menghasilkan pegunungan lipat patahan (complex mountains). 

Kelompok lainnya dari relief orde kedua adalah bentuk 

bentangalam yang dihasilkan oleh aktivitas volkanik yang dikenal 

bentangalam gunungapi. Bentuk bentuk bentangalam yang dihasilkan 

oleh proses endogen diatas masih berada dalam tahapan awal (initial 

stage). Bentuk bentuk bentangalam ini kemudian akan mengalami 

proses penghancuran oleh gaya eksogen (destruction forces) yang 

memungkinkan terjadinya perubahan dari bentuk aslinya. 



24 

c. Relief Orde III (Relief of the third order) 

Relief order ketiga dikenal juga sebagai bentuk bentuk yang 

bersifat menghancurkan (Destructional forms), hal ini disebabkan 

karena relief ini dibentuk oleh proses proses eksogen. Bentuk 

bentangalam yang berasal dari proses-proses eksogenik banyak 

dijumpai pada relief orde  ketiga dan jumlahnya tak terhitung 

banyaknya dimana bentuk bentuk bentangalam ini memperindah dan 

menghiasi bentuk-bentuk bentangalam konstruksional dari relief orde 

kedua. Proses eksogenik akan meninggalkan bentuk-bentuk lahan 

hasil erosi, seperti: Valleys dan Canyons, meninggalkan sisa sisa 

residu membentuk bentuk bentangalam seperti tiang (peak landforms) 

dan kolom-kolom batuan yang tahan terhadap erosi, sehingga masih 

menyisakan bentuk-bentuk seperti diatas, disamping itu  juga akan 

meninggalkan bentuk-bentuk pengendapan (depesitional forms), 

seperti delta atau tanggul. Relief orde ketiga ini dapat 

dikelompokkanberdasarkan atas energi yang merusak atau agen yang 

bersifat membangun. Ada 4 (empat) agen yang utama, yaitu sungai 

(streams), gletser (glaciers), gelombang (waves) dan angin (winds), 

sedangkan pelapukan merupakan pemeran utama bagi keempat agen 

tersebut. 

1) Bentuk-bentangalam yang dihasilkan oleh aktivitas sungai 

(fluvial), yaitu: 
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a) Bentuk bentangalam hasil erosi (Erosional forms), seperti: 

gullies, valleys, gorges dancanyons. 

b) Bentuk bentangalam hasil residu (Residual forms), seperti: 

peaks, ronadrocks, summitsareas. 

c) Bentuk bentangalam hasil pengendapan (Depositional 

forms) seperti: alluvial fans, floodplains and deltas. 

2) Bentuk-bentangalam yang dihasilkan oleh energi dari luncuran es 

(gletser) yaitu: 

a) Bentuk bentangalam hasil erosi (Erosional forms), seperti: 

cirques, glacial trought. 

b) Bentuk bentangalam hasil residu (Residual forms), seperti: 

patterhorn-peaks, aretes, rochee ontounees. 

c) Bentuk bentangalam hasil pengendapan (Depositional 

forms), seperti: deraine, drumlins kame dan esker. 

3) Bentuk bentangalam yang dihasilkan oleh energi gelombang laut, 

yaitu: 

a) Bentuk bentangalam hasil erosi (Erosional forms), seperti: 

erode sea caves. 

b) Bentuk bentangalam hasil residu (Residual forms), seperti: 

stacks & Arches. 

c) Bentuk bentangalam hasil pengendapan (Depositional 

forms) seperti: beaches, bars &spits. 
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4) Bentuk bentangalam yang diciptakan oleh energi angin, yaitu: 

a) Bentuk bentangalam hasil erosi (Erosional forms), seperti: 

blow holes pada daerah-daerah yang berpasir. 

b) Bentuk bentangalam hasil residu (Residual forms), seperti: 

pedestal dan mushroomrocks. 

c) Bentuk bentangalam hasil pengendapan (Depositional 

forms) seperti: endapan pasir atau lempung dalam bentuk 

dunes atau loess. 

Selain energi yang merusak secara fisik tersebut, organisme juga 

dapat menjadi agen yangcenderung merusak batuan-batuan di 

permukaan bumi, sebaliknya aktivitas pengendapan 

dapatmenghasilkan bentuk-bentuk seperti coral-reefs dan hills. Dapat 

disimpulkan, bahwa waktu terbentuknya ketiga orde relief itu 

berbeda-beda. Relief bentuk pertama terbentuk lebih dulu daripada 

relief orde kedua dan relief orde kedua terbentuk lebih dulu dari pada 

relief orde ketiga(Noor, 2012). 

4. Struktur, Proses, dan Stadia 

Struktur, proses dan stadia merupakan faktor-faktor penting dalam 

pembahasan geomorfologi. Pembahasan sesuatu daerah tidaklah lengkap 

kalau salah satu diantaranya tidak dikemukakan(diabaikan). Pada 

pembahasan terdahulu, telah dikemukakan ketiga faktor tersebut 

dikenalsebagai prinsip-prinsip dasar geomorfologi, sedangkan pada 
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bagian ini akan lebih diperjelas lagi,bagaimana arti dan kedudukan ketiga 

faktor tersebut dalam studi geomorfologi (Noor, 2012). 

a. Struktur 

Untuk mempelajari bentuk bentangalam suatu daerah, maka hal 

yang pertama harus diketahui adalah struktur geologi dari daerah 

tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa struktur geologi 

adalah faktor penting dalam evolusi bentangalam dan struktur itu 

tercerminkan padamuka bumi, maka jelas bahwa bentangalam suatu 

daerah itu dikontrol/dikendalikan oleh struktur geologinya. Selain 

daripada struktur geologi, adalah sifat-sifat batuan, yaitu antara lain 

apakah pada batuan terdapat rekahan-rekahan (kekar), ada tidaknya 

bidang lapisan, patahan, kegemburan, sifat porositas dan permiabilitas 

batuan satu dengan yang lainnya.  

Menurut Thornburry, bahwa pengertian struktur dalam 

geomorfologi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, sedangkan 

Lobeck membedakan antara “Struktur Geologi” dan “Struktur

Bentangalam”. Beberapa istilah struktur geologi: struktur horisontal,

struktur dome, struktur patahan, struktur lipatan, struktur gunungapi; 

Beberapa istilah struktur bentangalam: dataran atau plateau, bukit 

kubah, pegunungan patahan, pegunungan lipatan, pegunungan 

komplek. Karena struktur bentangalam ditentukan oleh struktur 

geologinya, dimana struktur geologi terjadi olehgaya endogen, maka 
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struktur bentangalam dapat diartikan sebagai bentuk bentangalam 

yangterjadi akibat gaya endogen. 

b. Proses 

Banyak para ahli, seperti Worcester, Lobeck, dan Dury berbeda 

dalam menafsirkan tentang pengertian proses geomorfologi, mereka 

beranggapan bahwa yang dimaksud dengan proses disini adalah 

proses yang berasal dari dalam dan luar bumi (proses endogenik dan 

proses eksogenik), ada pula yang beranggapan proses disini adalah 

energi yang berasal dari luar bumi (gaya eksogen) saja. Adapun 

pengertian proses disini adalah energi yang bekerja di permukaan 

bumi yang berasal dari luar bumi (gaya eksogen) dan bukan yang 

berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Pengertian “Geomorphic 

Processes” semata-mata dijiwai oleh energi /proses yang berasal dari 

luar bumi, dengan alasan adalah: 

1) Energi yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen) lebih 

cenderung sebagai faktor yang membangun, seperti pembentukan 

dataran, plateau, pegunungan kubah, pegunungan lipatan, 

pegunungan patahan, dan gunungapi. 

2) Energi yang berasal dari luar bumi (gaya eksogen) lebih 

cenderung merubah bentuk atau struktur bentangalam.  

Gaya merusak inilah yang menyebabkan adanya tahapan stadia 

atau “stages” pada setiap jenis bentangalam. Stadia atau stage tidak 

disebabkan oleh gaya endogen seperti diastrophisme atau vulcanisme. 
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Tak dapat disangkal, bahwa memang kedua gaya (endogen dan 

eksogen), yang disebut juga sebagai proses endogenik dan proses 

eksogenik mempunyai pengaruh yang dominan dalam pembentukan 

suatu bentangalam yang spesifik diatas muka bumi ini, oleh karena itu 

maka sejarah genetika bentangalam dibagi menjadi dua golongan 

besar yaitu: 

1) Bentangalam kontruksional, yaitu semua bentangalam yang 

terbentuk akibat gaya endogen (gaya eksogen belum bekerja 

disini, jadi masih berada pada tingkat initial). 

2) Bentangalam destruksional, yaitu semua bentangalam yang 

terbentuk akibat gaya eksogen terhadap bentangalam yang 

dihasilkan oleh gaya endogen, melalui proses pelapukan,erosi, 

abrasi, dan sedimentasi. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

prose disini adalah semua gaya yang berdampak terhadap 

penghancuran (perombakan) bentuk bentangalam yang terjadi 

akibatgaya endogen sehingga memungkinkan bentangalam 

mengalami stadia Muda, Dewasa, dan Tua. Proses perombakan 

bentangalam terjadi melalui sungai (proses fluvial), gletser, 

gelombang, danangin. Keempatnya disebut juga sebagai agen yang 

dinamis (mobile agents/geomorphic agent) karena mereka dapat 

mengikis dan mengangkut material-material di bumi dan kemudian 

mengendapkannya pada tempat-tempat tertentu. 
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c. Stadia 

Stadia/tingkatan bentangalam (jentera geomorfik) dinyatakan 

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kerusakan yang telah terjadi 

dan dalam tahapan/stadia apa kondisi bentangalam saat ini. Untuk 

menyatakan tingkatan (jentera geomorfik) digunakan istilah: (1) 

Muda, (2) Dewasa dan (3)Tua. Tiap-tiap tingkatan dalam 

geomorfologi itu ditandai oleh sifat-sifat tertentu yang spesifik, bukan 

ditentukan oleh umur bentangalam. 

Stadia Muda: 

Dicirikan oleh lembah berbentuk “V”, tidak dijumpai

dataran banjir, banyak dijumpai airterjun, aliran air 

deras, erosi vertikal lebihdominan dibandingkan erosi 

lateral. 

Stadia Dewasa: 

Dicirikan oleh relief yang maksimal, denganbentuk 

lembah sudah mulai cenderung berbentuk “U” dimana

erosi vertikal sudang seimbang dengan erosi lateral, 

cabang-cabang sungai sudahmemperlihatkan bentuk 

meandering. 
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Stadia Tua: 

Dicirikan oleh lembah dan sungai meander yanglebar, 

erosi lateral lebih dominan dibandingkan erosi vertikal 

karena permukaan erosi sudah mendekati ketingkat 

dasar muka air. 

Gambar 2.2. Satu siklus geomorfologi : Muda, Dewasa, dan Tua 

5. Klasifikasi Bentangalam 

Sehubungan dengan stadia geomorfologi yang dikenal juga sebagai 

Siklus Geomorfik (Geomorphic cycle) yang pada mulanya diajukan Davis 

dengan istilah Geomorphic cycle. Siklus dapat diartikan sebagai suatu 

peristiwa yang mempunyai gejala yang berlangsung secara terus menerus 

(kontinyu), dimana gejala yang pertama sama dengan gejala yang terakhir. 

Siklus geomorfologi dapat diartikan sebagai rangkaian gejala 

geomorfologi yang sifatnya menerus(Noor, 2012). 

Terdapat dua jenis klasifikasi bentanglahan berdasarkan tenaga 

pembentuknya yaitu klasifikasi bentangalam konstruksional dan 

klasifikasi bentangalam destruksional. Klasifikasi bentangalam 

konstruksional adalah klasifikasi bentangalam yang tenaganya 

membangun sebuah lahan. Sedangkan klasifikasi bentangalam 

destruksional adalah klasifiksi bentangalam yang tenaganya merusak 

sebuah bentangalam. Jenis-jenis klasifikasi bentangalam lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel 2.1. dan tabel 2.2. dibawah. 
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Tabel 2.1. Klasifikasi Bentangalam Kontruksional 

Struktur Proses Stadia 

Geologi Bentangalam 
Gaya 

penghancur 
Muda Dewasa Tua 

Sederhana 

Horisontal 

Dataran 

relief 

rendah 

A 

R 

U 

S 

S 

U 

N 

G 

A 

I 

G 

L 

E 

T 

S 

E 

R 

G 

E 

L 

O 

M 

B 

A 

N 

G 

A 

N 

G 

I 

N 

Dataran 

muda 

Dataran 

dewasa 
Dataran tua 

Horisontal Horisontal 
Plateau 

muda 

Plateau 

dewasa 
Plateau tua 

Komplek 

Kubah 

(dome) 

Pegunugan 

kubah 

Pegunungan 

kubah muda 

Pegunungan 

kubah 

dewasa 

Pegunungan 

kubah tua 

Patahan 
Pegunungan 

patahan 

Pegunungan 

patahan 

muda 

Pegunungan 

patahan 

dewasa 

Pegunungan 

patahan tua 

Lipatan 
Pegunungan 

lipatan 

Pegunungan 

lipatan 

muda 

Pegunungan 

lipatan 

dewasa 

Pegunungan 

lipatan tua 

Komplek 
Pegunungan 

komplek 

Pegunungan 

komplek 

muda 

Pegunungan 

komplek 

dewasa 

Pegunungan 

komplek  

tua 

Vulkanis Gunungapi 
Gunungapi 

muda 

Gunungapi 

dewasa 

Gunungapi 

tua 

Sumber: Lobeck, 1939 dalam Noor, 2012 

Tabel 2.2. Klasifikasi Bentangalam Destruksional 

Gaya Tipe erosi Residu Pengendapan 

Pelapukan 
Lubang (Holes) 

Paritan (Pits) 

Pengelupasan Kubah 

(Exfolation Dome) 

Kerucut Talus (Talus Cones) 

Lonsoran (Lands Slides ) 

Arus 

Sungai 

Lembah (Valleys) 

Canyon (Canyon) 

Batas Pemisah 

Pegunungan 

(Mountain Devides) 

Deltas 

Alluvial Fans; Flood Plains 

Gletser 
Cirques 

Glacial Troughts 

Patterhorn Peaks 

Ar etc 
Noraines Drumlins Eskers 

Gelombang 
Sea Caves 

Clefts 

Paparan (Platforms) 

Cliffed Mead Lands 
Gosong Pantai (Bars Beaches) 

Angin 
Lubang (Blow 

Holes) 
Rock Pedastals Dunes Loss 

Organisme 
Lubang-lubang 

(Burrows) 

Terumbu Karang (Coral Reefs) 

Sarang Semut (Ant Hills) 

Sumber: Lobeck, 1939 dalam Noor, 2012 
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Stadium tua dapat kembali menjadi muda apabila terjadi peremajaan 

(rejuvenation) atas suatu bentangalam. Dengan kembali ke stadia muda, 

maka berarti bahwa siklus geomorfologi yang kedua mulai berlangsung. 

Untuk ini dipakai formula n + 1 cycle, dimana n adalah jumlah siklus yang 

mendahului dari satu siklus yang terakhir. Istilah lain yang sering dipakai 

untuk hal yang sama dengan siklus geomorfologi adalah siklus erosi (cycle 

of erosion). Dengan adanya kemungkinan terjadi beberapa siklus 

geomorfologi, maka dikenal pula istilah : the first cycle of erosion, the 

second cycle of erosion, the third cycle of erosion, etc. Misalnya suatu 

plateau yang mencapai tingkat dewasa pada siklus yang kedua, maka 

disebut sebagai “maturely dissected plateau in the second cycle of 

erosion”. 

6. Morfologi  

Aspek morfologi menekankan pada bentuk permukaan bumi itu 

sendiri yang dijumpai di lapangan. Cara memandang bentuk permukaan 

bumi dilakukan dengan dua cara yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara 

kuantitatif disebut morfometri dan secara kualitatif morfografi. 

a. Morfografi 

Morfografi adalah susunan dari obyek alami yang ada di 

permukaan bumi, bersifat pemerian suatu bentuk lahan. Bentuk-

bentuk permukaan bumi diantaranya yaitu pegunungan, gunung api, 

perbukitan, dan pedataran, dll. 
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b. Morfometri 

Satuan geomorfologi morfometri yaitu pembagian kenampakan 

geomorfologi yang didasarkan pada kelerengan dan beda tinggi 

menurut van Zuidam & Cancelado (1979) dan dalam penentuan 

pewarnaannya menggunakan klasifikasi bentukan asal berdasarkan 

van Zuidam (1983). 

Tabel  2.3.  Klasifikasi relief berdasarkan sudut lereng dan beda tinggi 

No Relief 
Kemiringan

Lereng ( % ) 

Beda 

Tinggi

( m ) 

1 Topografi dataran 0 – 2 < 5 

2 Topografi bergelombang lemah 3 – 7 5 – 50 

3 
Topografi bergelombang lemah –

kuat 
8 – 13 25 – 75 

4 
Topografi bergelombang kuat –

perbukitan 
14 – 20 50 – 200 

5 
Topografi perbukitan  – tersayat 

kuat 
21 – 55 200 – 500 

6 
Topografi tersayat kuat –

pegunungan 
56 – 140 500 – 1000 

7 Topografi pegunungan > 140 > 1000 

Sumber: van Zuidam-Cancelado, 1979 

Tabel 2.4. Klasifikasi bentukan asal berdasarkan genesa dan sistem 

pewarnaan 

No Genesa Pewarnaan 

1 Denudasional (D) Coklat 

2 Struktural (S) Ungu 

3 Vulkanik (V) Merah 

4 Fluvial (F) Biru muda 
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5 Marine (M) Biru tua 

6 Karst (K) Orange 

7 Glasial (G) Biru muda 

8 eolian (E) Kuning 

Sumber: Van Zuidam, 1983 

7. Proses Geomorfologi 

Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik 

maupun kimiawi yang dialami permukaan bumi. Penyebab proses tersebut 

yaitu benda-benda alam yang kita kenal dengan nama geomorphic agent, 

berupa air dan angin. Keduanya merupakan ad penyebab yang dibantu 

dengan adanya gaya berat, dan keseluruhannya bekerja bersama-sama 

dalam melakukan perubahan terhadap permukaan muka bumi. Tenaga-

tenaga perusak ini dapat kita golongkan dalam tenaga asal luar (eksogen), 

yaitu yang datang dari luar atau dari permukaan bumi, sebagai lawan dari 

tenaga asal dalam (endogen) yang berasal dari dalam bumi. Tenaga asal 

luar pada umumnya bekerja sebagai perusak, sedangkan tenaga asal dalam 

sebagai pembentuk. Kedua tenaga inipun bekerja bersama-sama dalam 

mengubah bentuk permukaan muka bumi ini. 
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Tabel 2.5. Proses Terjadinya Geomorfologi 

Pembentukan Perusakan Pengangkutan 

- Tenaga asal dalam 

- Pembentukan 

struktur 

- Pembentukan 

gunung api 

- Tenaga asal luar 

- Gradasi 

- Pelapukan 

- Tenaga dari luar bumi 

- Adanya jatuhan dari 

meteor 

- Tenaga asal luar 

- Pengangkutan 

bahan 

- Erosi 

- Gelombang 

C. Air tanah 

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan 

geologi. Kedalaman air tanah tidak sama ada setiap tempat tergantung pada 

tebal-tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapian air tanah 

tersebut. Permukaan yang merupakan bagian atas dari tubuh air disebut 

permukaan preatik. Volume air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada 

jenis lapisan batuannya. Terdapat dua jenis lapisan dalam tanah yaitu lapisan 

kedap air (impermeable) dan lapisan tak kedap air (permeable). 

Air tanah atau air bawah permukaan adalah batasan yang digunakan untuk 

menggambarkan semua air yang ditemukan di bawah permukaan tanah. 

Keberadaan air tanah dikontrol oleh sejarah dan kondisi geologi, deliniasi dan 

kondisi batas tanah dan formasi batuan di suatu wilayah dimana air mengalami 

perkolasi. Faktor lain yang berpengaruh adalah aktivitas dan iklim lingkungan 

sekitarnya, baik secara alami maupun dipengaruhi oleh manusia. Jika air tanah 

tersebut secara ekonomi dapat dikembangkan dan jumlahnya mencukupi untuk 

keperluan manusia, maka formasi atau keadaan tersebut dinamakan lapisan 

pembawa air atau akuifer baik berupa formasi tanah, batuan atau keduanya. 
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Air tanah berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air 

tanah di tiap tempat tidak sama karena dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya 

lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut.  

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air Selain air sungai dan air 

hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam 

menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan 

rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri.  



38 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama/Tahun Judul Permasalahan Tujuan Metode Hasil 

1. Indra 

Ardiningtyas 

Kajian Kelangkaan 

Air tanah Bebas 

Dengan Pendekatan 

Hidrogeomorfologi 

Daerah Kecamatan 

Samigaluh 

Kabupaten Kulon 

Progo 

Kelangkaan air 

tanah dangkal di 

daerah penelitian 

sangat merugikan 

makhluk hidup dan 

alam sekitar, 

sehingga dianggap 

perlu mengkaji 

kelangkaan air 

tanah dari daerah 

tersebut. 

Mengetahui 

kelangkaan air 

tanah yang terjadi 

di daerah 

Kecamatan 

Samigaluh 

Kabupaten Kulon 

Progo dengan 

menggunakan 

pendekatan 

hidrogeomorfologi. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode Survei yaitu 

metode penelitian 

yang bertujuan 

untuk 

mengumpulkan 

data-data yang 

dibutuhkan 

mengenai faktor-

faktor pendukung 

dalam penelitian 

(Arikunto, 1997) 

 Bentuklahan yang termasuk 

dalam kelas tidak langka air 

tanah antara lain lembah 

perbukitan dan lereng 

perbukitan 

 Bentuklahan yang termasuk 

ke dalam kelas langka air 

tanah bebas antara lain: 

lereng atas dan lereng tengah 

perbukitan denudasional 

berbatuan breksi, perbukitan 

solusional berbatuan 

gamping. 

 Faktor dominan penyebab 

kelangkaan air tanah di 

daerah penelitian disebabkan 

oleh material penyususn 

bentuklahan yang berupa 

batuan breksi yang bersifat 

impermeabel. 

 Adaptasi yang dilakukan 

oleh penduduk di daerah 

penelitian bergantung dari 

mataair. Pemanfaatannya 

dengan mendistribusikan air 

tanah yang mengalir dari 

mataair yang ada 
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menggunakan pipa-pipa 

plastik ke tempat tinggal 

mereka, serta melakukan 

penghematan air saat musim 

kemarau, dengan 

menggunakan air lebih 

sedikit saat musim kemarau . 

2. Rintis 

Hardiani, Putri 

Pramudya dan 

Solichin 

Indeks Kekeringan 

Hidrologi 

Berdasarkan  Debit 

di Das Keduang 

Kabupaten 

Wonogiri 

Dampak 

kekeringan yang di 

timbulkan sangat 

merugikan 

makhluk hidup dan 

alam sekitar, 

sehingga dianggap 

perlu mengkaji 

indeks kekeringan 

dari daerah aliran 

sungai (DAS) 

dalam menghadapi 

musim kemarau.  

Mengetahui indeks 

kekeringan 

hidrologi 

menggunakan data 

debit simulasi dari 

hasil metode Mock 

yang digunakan 

untuk membantu 

mencari debit 

normal Q50 sebagai 

ambang batas 

threshold. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode Dr. Mock 

dengan perhitungan 

indeks kekeringan 

dengan metode 

Tallaksen. 

 Hasil perhitungan 

menunjukan defisit di tahun 

2000-2013 sebesar 29,651 

m3/s, 9,674 m3/s, 15,607 

m3/s, 11,744 m3/s, 20,124 

m3/s, 6,732 m3/s, 22,658 

m3/s, 8,685 m3/s, 23,007 

m3/s, 18,495 m3/s, 10,016 

m3/s, 9,918 m3/s, 16,212 

m3/s dan 15,727 m3/s. 

Terjadi durasi kekeringan 

rata-rata selama 5 dan 6 

bulan yang menunjukan 

bahwa kekeringan berada 

zona 3 menurut oldeman. 

 Indeks kekeringan terparah 

terjadi tahun 2010 

menghasilkan -0,024 dimana  

Qdefisit <70% Q80  yang 

setara amat sangat kering . 
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E. Kerangka Berpikir 

DAS Bompon merupakan salah satu DAS di Jawa Tengah dimana 

merupakan salah satu hulu dari sub-DAS Kodil. Terdapat fenomena unik di 

DAS Bompon dimana secara hidrometeorologis DAS ini memiliki 

merupakan DAS yang tercukupi curah hujannya, yaitu sekitar 2500-3500 

mm/tahun. Namun, masyarakat DAS ini merasakan kelangkaan air terutama 

disaat musim kemarau. Maka dari itu, permasalahan pada DAS ini bukan 

terletak pada aspek meteorologinya, namun mungkin saja terletak pada 

kondisi litologinya. Karena dapat diketahui pada penelitian sebelumnya 

bahwa  ketebalan tanah pada DAS tersebut bisa mencapai 20 meter. 

Maka dari itu, perlu penelitian yang membahas kelangkaan air namun 

tidak dari aspek hidrometeorologisnya. Penelitian ini menganalisis 

kelangkaan air pada DAS Bompon namun lebih dianalisis dari aspek 

geomorfologi. Untuk mengetahui kelangkaan air tersebut, maka perlu 

beberapa hal yang diteliti untuk dapat menyimpulkan kelangkaan air tersebut. 

Hal tersebut diantaranya adalah menganalisis kondisi fisik DAS Bompon 

tersebut, terutama lebih menekankan pada sisi geomorfologi. selain sisi fisik 

geomorfologi, perlu juga mencari aspek lainnya yang dapat mendukung 

alasan kenapa DAS Bompon langka akan air bersih. Selain itu, perlu juga 

mengetahui sebaran daerah yang mengalami kelangkaan air secara lebih 

detail masing-masing bentuklahan. Dimana kelangkaan air tersebut diketahui 

dari aspek kondisi air tanah dangkalnya, yang dianalisis dari survei bebrapa 

sumur dan mataair serta wawancara terhadap warga. Setelah diketahui 
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kelangkaan air masing-masing bentuk lahan, maka hasil analisis itu bisa 

dituangkan dalam bentuk peta supaya lebih mudah untuk membaca 

karakteristik DAS Bompon tersebut. Dari aspek sosial, penelitian ini 

melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mengetahui 

kebutuhan air bersih warga untuk keperluan rumah tangga/domestik dan 

bagaimana upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan airnya saat 

mengalamai kelangkaan airnya.  
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Gambar 2.3. Bagan Kerangka Berpikir

Terjadi kelangkaan air di Sub-DAS Bompon  

Perlu analisa kelangkaan air pada pada DAS tersebut 

Kebutuhan Air Rumahtangga Masyarakat 

Das Bompon dan Upayanya Saat Terjadi 

Kelangkaan Air 

Keadaan 

Geomorfologi 

DAS Bompon 

Kelangkaan Air 

DAS Bompon 

Faktor 

Penyebabnya 

Sebaran 

Kelangkaan Air 

Kebutuhan Air 

Domestik 

Adaptasi masyarakat 

saat kering 

Kondisi Fisik 

Lahan 

Data Kelangkaan Air di DAS Bompon 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

D. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan penjabaran tentang fenomena kelangkaan air 

yang terjadi di DAS Bompon, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

diantaranya adalah: 

1. DAS Bompon memiliki luas ±295 Hektar dimana terpengaruhi oleh 

material Gunung Sumbing dan Perbukitan Menoreh karena terletak 

diantara kedua gunung tersebut.  Berdasarkan analisa geomorfologi, DAS 

Bompon sebagian besar dipengaruhi oleh bentukan lahan asal 

Denudasional karena terdapat aktifitas degradasi (erosi, longsor, gerakan

massa batuan) dan agradasi (pengendapan dan sedimentasi) yang 

mendominasi dimana keduanya merupakan karakteristik dari proses 

pembentukan lahan secara denudasional. Terdapat dari 29 satuan 

bentuklahan yang terbentuk, dimana daerah terluas adalah lereng tengah 

perbukitan berbatuan breksi andesit teralterasi (M4 L3) dengan luas 37,71 

Hektar atau 10,77 % dari total luas DAS dan satuan bentuklahan tersempit 

adalah satuan bentuklahan puncak bukit berbatuan endapan material 

sumbing muda, pasir tufan, tuff pasiran dan breksi andesit (M6 L7) dengan 

total luas 0,69 Hektar atau mencakup 0,23 % dari total luas DAS. 

2. Dihasilkan dua jenis kelangkaan air tanah, yaitu kelangkaan air secara 

fisik(hidrogeomorfologi) dan kelangkaan secara actual. Berdasarkan 
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kajian hidrogeomorfologi, daerah yang memiliki kategori sangat langka 

air berjumlah 10 satuan bentuklahan dengan luas total 69.67 Hektar atau 

24% dari total luas DAS. Satuan bentuklahan yang memiliki kategori 

langka air terdapat 16 satuan bentuklahan 111.33 Hektar atau 38% dari 

total luas DAS. Satuan bentuklahan yang memiliki kategori tidak langka 

air terdapat 13 satuan bentuklahan 113.42 Hektar atau 38% dari total luas 

DAS. Berdasarkan hasil wawancara warga, daerah Sangat Langka Air 

secara actual memiliki luas ± 44,56 Hektar atau 13% dari total luas DAS, 

daerah Langka Air secara actual memiliki luas 201 Ha atau mencakup 

59,31 % dari total luas DAS dan daerah Tidak Langka Air secara actual 

memiliki luas 93,34 Hektar atau mencakup 27,53% dari total luas DAS. 

3. Kelangkaan air tanah secara fisik yang terjadi di DAS Bompon 

penyebabnya lebih didominasi oleh morfologi DAS Bompon itu sendiri, 

morfologi tersebut mempengaruhi potensi air tanah dangkal yang ada. 

Berdasarkan kedalaman sumur, terdapat 14 sampel sumur dengan kategori 

kedalaman MAT dangkal berada pada morfologi dataran koluvial dan 

alluvial, 11 sampel sumur dengan kategori dengan kategori MAT sedang 

berada pada morfologi lereng bawah hingga tengah perbukitan dan 2 

sampel sumur dengan kategori kedalaman MAT dalam berada pada 

morfologi lereng atas perbukitan. Litologi juga turut berpengaruh pada 

kelangkaan air fisik meskipun tidak besar. Sebagian besar daerah yang 

mengalami langka air berada pada material berupa breksi dan lempung. 
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4. Rata-rata penggunaan air tanah bebas warga DAS Bompon untuk 

kebutuhan domestic tersebut sebesar 125,77 liter/hari/orang. Pemakaian 

terendah 20 liter/hari/orang yang terdapat di Dusun Bompon dimana 

sangat susah untuk sumber airnya baik secara fisik (hidrologi) maupun 

secara actual dan penggunaan air tanah bebas untuk kebutuhan domestic 

yang terbesar terdapat pada Dusun Kalisari yaitu sebesar 261,69 liter per 

hari per orang. 

5. Saat kelangkaan air terjadi di DAS Bompon, warga sekitar memanfaatkan 

sumber mataair yang ada dimana sebagian besar berada di daerah lembah 

DAS. Selain itu, terdapat sumber jaringan air dari pemerintah berupa 

PDAM dan air tangki keliling yang dibagikan kepada warga saat musim 

kemarau. Terdapat juga perkumpulan warga yang mengelola sumberdaya 

air dari mataair untuk dibagikan ke warga yang mengelolanya seperti yang 

dilakukan warga Dusun Ngemplak. 

E. Saran 

Dari hasil penelitian dan penjabaran tentang fenomena kelangkaan air 

yang terjadi di DAS Bompon, maka dapat diambil beberapa saran diantaranya 

adalah: 

1. Setelah didapatkan data tentang kelangkaan air secara actual berdasarkan 

yang dirasakan warga, maka pemerintah seharusnya dapat menyalurkan 

bantuannya seperti jaringan PDAM atau air tangki terhadap warga yang 

benar-benar membutuhkan air. 
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2. DAS Bompon sebenarnya memiliki curah hujan yang tinggi dan tanah 

yang subur, maka warga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

air bisa mengatasi itu dengan memanfaatkan air hujan tersebut untuk 

ditampung (Rainharvesting). 

3. Beberapa mataair di DAS Bompon seperti pada mataair nomor 3, 5, 6, 8, 

dan 11 masih terbuka dan belum dikelola dengan baik seperti dibuatkan 

bak penampung supaya air yang digunakan tidak masuk kembali ke 

sumber mataair tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan pengelolaan dan 

perawatan sumber mataair tersebut supaya lebih bisa dimaksimalkan 

potensinya. 

4. Perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah setempat tentang pengetahuan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber airbersih supaya warga bisa 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan saat menghadapi kelangkaan 

air dan memanfaatkan air dengan sebaik mungkin.
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