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urusan yang lain) ~ (QS 94 : 6-7) 
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ABSTRAK 

 

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa 

Tengah yang terletak di ujung paling timur dengan luas wilayah 195.582,02 

hektar. Selain itu daerah ini merupakan kawasan rangkaian pegunungan kapur. 

Dan sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air baik 

untuk air minum maupun untuk air irigasi. Hal tersebut disebabkan karena resapan 

air yang kurang baik. Oleh karena itu untuk menentukan daerah resapan air dan 

persebaran kondisi resapan air di Kabupaten Blora dengan menggunakan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Untuk menganalisis potensi daerah resapan air di Kabupaten Blora, 

peneliti menggunakan empat parameter untuk mendukung dalam analisis ini, 

adapun empat parameter tersebut antara lain penggunaan lahan, jenis tanah, 

kemiringan lereng, dan curah hujan. Dengan menggunakan metode skoring dan 

overlay peta-peta tematik. Pembuatan peta-peta tematik tiap parameter 

menggunakan aplikasi SIG. Setelah itu perhitungan nilai skoring (pembobotan) 

pada setiap parameter, dan penggabungan peta-peta tersebut (overlay). Langkah 

terakhir yaitu menghitung nilai skor total dan menggelompokkan sesuai dengan 

kondisi resapan air. 

Hasil penelitian potensi resapan air di Kabupaten Blora menunjukkan 

kondisi resapan air yaitu kondisi mulai kritis sebesar 40,015 hektar (0,021 %), 

kondisi agak kritis sebesar 8.350,12 hektar (4,269 %), dan kondisi sangat kritis 

sebesar 187.191,79 hektar (95,710 %). Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan 

kondisi resapan air di Kabupaten Blora secara umum dalam kondisi sangat kritis 

sehingga potensi untuk bencana kekeringan lebih besar. Peta sebaran kondisi 

resapan air nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah setempat untuk 

mengambil suatu kebijakan agar potensi daerah resapan air dapat dikelola 

sebagaimana mestinya.  

 

Kata Kunci : Daerah Resapan Air, Kabupaten Blora, Sistem Informasi Geografis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting bagi 

kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Namun hal ini menjadikan suatu 

permasalahan yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan kurangnya 

ketersediaan air, tanpa disadari permasalahan tersebut sudah lama terjadi. 

Semakin lama intensitas dan frekuensinya semakin besar, meningkat dari waktu 

ke waktu dengan faktor bertambahnya jumlah penduduk, perluasan kawasan 

pemukiman, pembukaan lahan baru, pengembangan kawasan industri dan lain-

lain.  

Pemanfaatan air terutama air tanah yang meningkat secara terus-menerus 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi sumber air tanah itu sendiri dan 

lingkungannya. Jika kuantitas dan kualitas air tanah terus berkurang, maka akan 

memberikan dampak buruk baik sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (Hamzah, 

2016). Penggunaan air tanah yang terus meningkat harus diiringi dengan 

perencanaan pengelolaan yang baik. Hal ini dikarenakan jika pemanfaatan air 

tanah yang secara besar-besaran, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan 

sumber air tanah yang baik, maka lambat laun keberadaan air tanah akan semakin 

punah dari muka bumi ini dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup 

seluruh makhluk hidup. 

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

yang terletak di ujung paling timur dengan luas wilayah 182.058,8 hektar. Selain 

itu daerah ini merupakan kawasan rangkaian pegunungan kapur. Dan sebagian 

besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air baik untuk air minum 

maupun untuk air irigasi. Sedangkan pada musim penghujan, dibeberapa titik 

rawan terjadi banjir longsor. Apabila banyak dilakukan pembangunan dengan 

perkerasan yang semakin mengurangi daerah tangkapan serta pendangkalan 

sungai akan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya banjir dan 

terganggunya kondisi sumber daya air karena berkurangnya daerah resapan air. 
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Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam 

tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Proses infiltrasi berperan penting dalam 

pengisian kembali lengas tanah dan air tanah. Proses infiltrasi ialah proses 

mengalirnya air yang berasal dari air hujan masuk kedalam tanah (Asdak, 2010). 

Daerah resapan air didaerah perkotaan ini sangat penting keberadaannya, dimana 

daerah resapan air ini dinilai sangat penting untuk melestarikan sumber daya air 

tanah maupun menciptakan keseimbangan sumber daya air lingkungan. Apabila 

lahan yang berfungsi sebagai resapan air ini mengalami penurunan yang terus 

menerus, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti 

tingginya volume air larian permukaan, yang mana apabila jumlahnya lebih besar 

daripada debit tampungan DAS yang ada pada wilayah tersebut, maka dapat 

mengakibatkan terjadinya banjir lokal (Niswatul, 2013). 

Selain dapat mengakibatkan terjadinya banjir lokal, pada musim kemarau 

sering terjadi kekeringan dibeberapa kecamatan di Kabupaten Blora. Kekurangan 

air dapat disebabkan oleh daya resap lahan terhadap air. Kawasan yang tidak 

dapat menyerap air dengan baik akan mengalirkan limpasan air dipermukaan 

tanah langsung menuju sungai dan laut tanpa didahului proses penyerapan air ke 

dalam tanah. Hal ini berdampak pada berkurangnya volume air tanah sehingga 

pengambilan air tanah tidak dapat maksimal. Selain faktor alam, penyerapan air 

juga dipengaruhi faktor manusia. Daerah aliran sungai sebagai penyangga air 

tanah juga tidak dapat berfungsi dengan baik apabila kawasan resapan airnya 

rusak (Setyo, 2016).  

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan usaha untuk mengidentifikasi dan 

menanggulangi daerah rawan bencana banjir maupun kekeringan yang ada di 

Kabupaten Blora. Salah satunya dengan pembuatan peta potensi persebaran 

daerah resapan air di Kabupaten Blora menggunakan metode SIG (Sistem 

Informasi Geografis). Saat ini Sistem Informasi Geografis (SIG) berperan sangat 

penting dalam inventarisasi segala informasi yang dibutuhkan untuk penentuan 

kebijakan suatu wilayah. SIG juga tebukti membantu mempermudah manusia 

dalam mengolah data penelitian dan mempresentasikannya dalam bentuk peta 

sehingga membantu dalam memahami hasil dari penelitian tersebut (Hamzah, 
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2016). Peta potensi persebaran resapan air nantinya diharapkan dapat digunakan 

untuk pemenuhan keperluan penyediaan kebutuhan air tanah bagi daerah di 

Kabupaten Blora.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Beberapa wilayah di Kabupaten Blora mengalami bencana kekeringan 

pada saat musim kemarau dan mengalami bencana banjir pada saat 

musim hujan. 

2. Hubungan parameter jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, 

kemiringan lereng terhadap resapan air tanah.    

3. Kurangnya informasi tentang agihan spasial bagi peresapan air hujan di 

wilayah Kabupaten Blora. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

 Perumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara penentuan daerah resapan air di Kabupaten Blora dengan 

aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)? 

2. Bagaimana sebaran kondisi daerah resapan air di Kabupaten Blora? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Blora. 

2. Pengolahan data penelitian dengan aplikasi sistem informasi geografis. 

3. Penelitian mempertimbangkan empat parameter yang digunakan untuk 

menentukan potensi wilayah resapan air tanah yaitu jenis tanah, curah 

hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. 

4. Hasil akhir penelitian berupa peta persebaran daerah resapan air tanah. 
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1.5 Tujuan 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan daerah resapan air di Kabupaten Blora dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi geografis. 

2. Untuk mengetahui persebaran kondisi daerah resapan air di Kabupaten 

Blora. 

 

1.6 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

agihan spasial bagi peresapan air tanah di wilayah Kabupaten Blora, dan dapat 

digunakan untuk pemenuhan keperluan penyediaan kebutuhan air tanah bagi 

daerah tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Tanah 

Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat didalam 

ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung 

membentuk lapisan tanah yang disebut ekuifer. Lapisan yang mudah dilalui oleh 

air tanah disebut lapisan permeable, seperti lapisan yang terdapat pada pasir atau 

kerikil, sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeable, 

seperti lapisan lempung atau geluh. Lapisan yang dapat menangkap dan 

meloloskan air disebut akuifer (Herlambang, 1996). 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, mendefinisikan air tanah sebagai air 

yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

Air tanah adalah sejumlah air dibawah permukaan bumi yang dapat 

dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan 

pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan 

tanah melalui pancaran atau rembesan (Kodoatie, 2012). 

 

2.2 Infiltrasi  

Infiltrasi merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Aliran infiltrasi 

masuk melewati permukaan tanah, sehingga sangat dipengaruhi kondisi 

permukaan tanah. Tanah sebagai median aliran mempunyai beberapa klarifikasi 

yaitu permeabilitas tanah, kelembaban tanah, porositas tanah, jenis tanah dan lain-

lain. Menurut Munaljid dkk. (2015) infiltrasi adalah proses masuknya air dari atas 

(surface) kedalam tanah. Gerak air di dalam tanah melalui pori-pori tanah 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi menyebabkan 

aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, sementara gaya kapiler 

menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler selalu bergerak dari daerah 

basah menuju daerah yang lebih kering. Tanah kering mempunyai gaya kapiler 

lebih besar daripada tanah basah. Gaya tersebut berkurang dengan bertambahnya 



6 
 

 
 

kelembaban tanah. Apabila tanah kering, air terinfiltrasi melalui permukaan tanah 

karena pengaruh gaya gravitasi dan gaya kapiler pada seluruh permukaan. Setelah 

tanah menjadi basah, gerak kapiler berkurang karena berkurangnya gaya kapiler. 

Hal ini menyebabkan penurunan laju infiltrasi. Sementara aliran kapiler pada 

lapisan permukaan berkurang, aliran karena pengaruh gravitasi berlanjut mengisi 

pori-pori tanah. Dengan terisinya pori-pori tanah, laju infiltrasi berkurang secara 

berangsur – angsur sampai dicapai kondisi konstan. 

Dalam infiltrasi dikenal dua istilah yaitu kapasitas infiltrasi dan laju 

infiltrasi, yang dinyatakan dalam cm/jam. Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi 

maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu, sedangkan laju infiltrasi adalah 

banyaknya air persatuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah. Gambar 2.1 

menunjukkan kurva laju infiltrasi (ft). Apabila tanah dalam kondisi kering ketika 

infiltrasi terjadi, laju infiltrasi tinggi karena kedua gaya kapiler dan gaya gravitasi 

bekerja bersama – sama menarik air ke dalam tanah. Ketika tanah menjadi basah, 

gaya kapiler berkurang yang menyebabkan laju infiltrasi menurun. Akhirnya laju 

infiltrasi mencapai suatu nilai konstan atau laju infiltrasi maksimum sebagai 

kapasitas infiltrasi dari suatu tanah (Isnaini, 2013). 

 

Gambar 2.1 Kurva Laju Infiltrasi 

(Sumber : Isnaini, 2013) 

Ada tiga cara untuk menentukan besarnya infiltrasi (Knapp, 1978 dalam 

Asdak 2010), yakni menentukan beda volume aliran permukaan pada percobaan 

laboratorium menggunakan simulasi hujan buatan, menggunakan alat 

infiltrometer dan teknik pemisahan hidrograf aliran dari data aliran air hujan. 
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2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Laju Infiltrasi  

Laju infiltrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman 

genangan dan tebal lapis jenuh, kelembaban tanah, pemadatan oleh hujan, 

tanaman penutup, intensitas hujan, dan sifat-sifat fisik tanah. Menurut Aidatul 

(2015) faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi yaitu tutupan lahan, kemiringan 

lereng, dan perbedaan kepadatan tanah. 

a. Kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh   

Kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh tanah dapat diketahui pada saat 

awal terjadi hujan. Air hujan meresap ke dalam permukaan dengan cepat 

sehingga terjadi laju infiltrasi, sehingga semakin dalam genangan dan tebal 

lapisan jenuh maka laju infiltrasi semakin berkurang.  

b. Kelembaban tanah  

Ketika air jatuh pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut 

menjadi basah, sedang bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan 

bertambahnya waktu dan air hujan dari permukaan atas turun ke bagian 

bawahnya maka tanah tersebut menjadi basah dan lembab. Semakin 

lembab kondisi suatu tanah, maka laju infiltrasi semakin berkurang karena 

tanah tersebut semakin dekat dengan keadaan jenuh.  

c. Pemampatan oleh hujan 

Ketika hujan jatuh di atas tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh 

butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang 

berbutir halus (seperti lempung), sehingga dapat mengurangi kapasitas 

infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil.  

d. Penyumbatan oleh butir halus 

Ketika tanah sangat kering, permukaannya sering terdapat butiran halus. 

Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa 

masuk ke dalam tanah, dan mengisi pori-pori tanah, sehingga pori-pori 

tanah mengecil dan menghambat laju infiltrasi.  

e. Tanaman penutup  

Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan tanah, seperti rumput atau 

hutan, dapat menaikkan laju infiltrasi tanah tersebut. Dengan adanya 
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tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan tanah dan juga akan 

terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau tempat hidup 

serangga sehingga membantu masuknya air kedalam tanah.   

f. Topografi  

Topografi adalah keadaan permukaan atau kontur tanah. Kondisi topografi 

juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran 

permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air kekurangan waktu 

infiltrasi. Akibatnya sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. 

Sebaliknya, pada lahan yang datar air menggenang sehingga laju infiltrasi 

relatif besar.   

g. Intensitas hujan  

Intensitas hujan juga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi. Jika 

intensitas hujan (I) lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi 

aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih 

besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan 

kapasitas infiltrasi. 

 

2.2.2 Penentuan Kapasitas Infiltrasi Dengan Metode Horton 

Horton, (1941) dalam penelitiannya tentang pendekatan menuju 

interpretasi fisik kapasitas infiltrasi menyatakan, kapasitas infiltrasi didefinisikan 

sebagai tingkat maksimum tanah dalam kondisi tertentu dapat menyerap air yang 

masuk kedalam tanah. Kapasitas infiltrasi biasanya disimbolkan f, dan karena f 

bervariasi sesuai waktu, terutama ketika bagian awal air masuk ke dalam tanah, 

kondisi tanah mampu menyerap air lebih banyak dan semkin bertambahnya waktu 

tanah semakin jenuh air sampai waktu tertentu kapasitas infiltrasi semakin 

menurun hingga mencapai minimum. Persamaan model kapsitas infiltrasi Horton 

diberikan dalam persamaan (2.2)  berikut.  

f t  f c    f o f c ) e
    

 
 (2.2) 

Persamaan 2.2 kapasitas infiltrasi tersebut mengandung tiga parameter: fo, yaitu 

laju infiltrasi awal dihitung mulai dari awal masuknya air ke dalam lapisan tanah 
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atau laju infiltrasi pada saat   t = 0. fc ,  kapasitas infiltrasi konstan, dan k, yaitu 

konstanta. Istilah "kapasitas infiltrasi" dan "tingkat infiltrasi" kadang-kadang 

terjadi bingung. Infiltrasi dapat terjadi kapan saja dari mulai waktu nol sampai 

dengan kapasitas. Jika air yang terinfiltrasi kurang dari kapasitas, maka laju 

infiltrasinya bukan kapasitasnya. Di sisi lain, jika infiltrasi sedang berlangsung 

pada tingkat kapasitas, hal itu disebut sebagai kapasitas, tidak hanya sebagai laju 

infiltrasi. Dengan kata lain, mungkin ada yang tak terbatas beragam infiltrasi tapi 

hanya ada satu kapasitas pada waktu tertentu untuk tanah tertentu. Verma, (1982) 

dalam persamaan infiltrasi modifikasi Horton, formula infiltrasi Horton 

dimodifikasi agar bisa diterapkan dalam situasi hujan bervariasi. Bila untuk 

sebagian waktu, tingkat curah hujan kurang dari tingkat kapasitas infiltrasi dari 

tanah aplikasi serta keterbatasan teknik ini dibahas. Mengusulkan persamaan 

Horton (1941) seperti pada persamaan 2.2. 

 

2.3 Parameter Penentu Daerah Resapan Air 

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor 32 tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran 

Sungai, jika masalah utama yang bersangkutan adalah besarnya fluktuasi aliran, 

misalnya banjir yang tinggi dan kekeringan maka dipandang perlu untuk 

dilakukan penilaian tentang kekritisan peresapan daerah resapan terhadap ai 

hujan. Paradigma yang digunakan adalah semakin besar tingkat resapan (infiltrasi) 

maka semakin kecil tingkat air larian, sehingga debit banjir dapat menurun dan 

sebaliknya aliran dasar dapat naik, demikian pula cadangan air tanahnya. Untuk 

melestarikan simpanan air tanah, maka tingkat infiltrasi air hujan ke dalam tanah 

merupakan faktor penting. Tingkat peresapan atau infiltrasi tergantung pada : 

curah hujan, persentase runoff, tipe tanah, kemiringan lereng, tipe vegetasi dan 

penggunaan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa komponen lingkungan 

atau parameter yang dipakai untuk pengkajian daerah resapan terdiri dari curah 

hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan penggunaan lahan. 
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2.3.1 Curah Hujan  

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari 

alam yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah salju dan es. 

Hujan berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan jumlahnya 

dipengaruhi oleh faktor klimatologi seperti angin, temperatur dan tekanan 

atmosfer. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer sehingga mendingin dan terjadi 

kondensasi menjadi butir-butir air dan kristal-kristal es yang akhirnya jatuh 

sebagai hujan (Bambang Triatmojo, 1998) 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam 

tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan 

1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar, 

tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. 

Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan persatuan jangka waktu tertentu. 

Apabila dikatakan intensitasnya besar berarti hujan lebat dan kondisi ini sangat 

berbahaya karena dapat menimbulkan banjir, longsor dan efek negatif terhadap 

tanaman. 

Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi daoat diukur dengan 

menggunakan alat penakar hujan. Distribusi hujan dalam ruang dapat diketahui 

dengan mengukur hujan beberapa lokasi pada daerah yang ditinjau, sedangkan 

distribusi waktu dapat diketahui dengan mengukur hujan sepanjang waktu. Satuan 

curah hujan selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di 

Indonesia satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter 

(mm). 

Hujan merupakan sumber dari semua air yang mengalir di sungai dan di 

dalam tampungan baik di atas maupun dibawah permukaan tanah. Jumlah dan 

variasi debit sungai tergantung pada jumlah, intensitas dan distribusi hujan. 

Terdapat hubungan antara debit sungai dan curah hujan yang jatuh di DAS yang 7 

bersangkutan. Apabila data pencatatan debit tidak ada, data pencatatan hujan 

dapat digunakan untuk memperkirakan debit aliran. 

Sifat Hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama 

rentang waktu yang ditetapkan (satu periode musim hujan atau satu periode 
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musim kemarau) dengan jumlah curah hujan normalnya (rata-rata selama 30 tahun 

periode 1981 - 2010). Sifat hujan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : 

1. Di Atas Normal (AN), jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap 

rata-ratanya 

2. Normal (N), jika nilai curah hujan antara 85% - 115% terhadap rata-

ratanya 

3. Di Bawah Normal (BN), jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap 

rata-ratanya 

 

2.3.2 Kemiringan lereng 

Lereng merupakan pemukaan tanah alam yang terlihat lebih menonjol 

karena adanya perbedaan tinggi pada kedua tempat. Proses pembentukan lereng 

akibat adanya erosi, pelapukan dan juga pergerakan tanah. Kemiringan lereng 

merupakan suatu lereng yang membentuk suatu sudut baik dalam satuan derahat 

maupun persentase antara satu bidang tanah yang datar dengan bidang tanah 

lainnya yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Bentuk kelerengan 

berpengaruh juga terhadap resapan air tanah. Jika suatu daerah memiliki 

kelerengan yang tinggi maka akan berpotensi mengalami proses resapan air yang 

baik, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Begitu sebaliknya jika suatu daerah 

memiliki kelerengan yang rendah atau landai maka akan berpotensi mengalami 

proses resapan air yang buruk atau rendah, dan biasanya terdapat di daerah 

dataran rendah. 

Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam peren atau 

derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 m yang mempunyai selisih tinggi 

10 m membentuk lereng 10%. Kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 

45̊  selain dari memperbesar jumlah aliran permukaan, semakin curamnya lereng 

semakin besar, maka jumlah butir-butir tanah yang terpercik ke bawa oleh 

tumbukan butir hujan akan semakin banyak. Semakin miringnya permukaan tanah 

dari bidang horizontal sehingga lapisan tanah atas yang tererosi akan semakin 

banyak, jika lereng permukaan tanah menjadi dua kali lebih curam, maka 
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banyaknya erosi persatuan luas menjadi 2,0-2,5 kali lebih banyak. (Arsyad, 2000 

dalam Sahara, 2014). 

Salim, 1998 (Sahara, 2014) Bentuk lereng merupakan wujud visual lereng. 

Kemiringan lereng biasanya terdiri dari bagian puncak (crest), cembung (convex), 

dan kaki lereng (lower slope). Daerah puncak merupakan daerah gerusan erosi 

yang paling tinggi dibandingkan daerah dibawahnya, demikian pula lereng tengah 

yang kadang cembung atau cekung mendapat gerusan aliran permukaan relief 

lebih besar dari puncaknya sendiri, sedangkan kaki lereng merupakan daerah 

endapan. 

 

2.3.3 Jenis Tanah 

Menurut Sartohadi 2012, tanah adalah tubuh alam gembur yang 

menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan 

karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas sebagai akibat dari 

serangkaian panjang berbagai proses yang pembentukannya. Kurun waktu 

pembentukan tanah tidak sama dengan kurun waktu pembentukan batuan. Kurun 

waktu pembemtukan tanah dimulai setelah batuan hancur dan menjadi bahan 

lepas-lepas oleh karena proses pelapukan fisik, kimi dan biologi. Umur batuan 

selalu lebih panjang dari pada tanah yang menyelimutinya. Tanah mempunyai 

kemampuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bahan makanan utama 

manusia sebagian berasal dari hasil yang diberikan oleh tanaman yang tumbuh 

pada media tanah. Tanah sebagai bahan campuran dan organik saja, juga terdapat 

pori berbagai ukuran dan bentuk. Pori tanah merupakan rongga antar partikel 

mineral tanah yang menjadi tempat keberadaan air dan udara. 

 

2.3.4 Penggunaan Lahan 

Definisi lahan menurut Sitorus (2004) merupakan bagian dari bentang 

alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, 

topografi atau relief, hidrologi termasuk keadaan vegetasi alami yang 

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.   
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Lahan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer, termasuk atmosfer serta segala akibat yang ditimbulkan 

oleh manusia di masa lalu dan sekarang (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 

2001). Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses 

pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh manfaat yang optimum, baik 

untuk pertanian maupun non-pertanian (Junaedi, 2008). Menurut Kazaz dan 

Charles (2001) dalam Munibah (2008) perubahan penggunaan lahan adalah 

perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari 

aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri. Sementara 

menurut Winoto et al. (1996), perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai 

perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain yang 

dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis 

dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi 

masyarakat yang sedang berkembang. Apabila penggunaan lahan untuk sawah 

berubah menjadi pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan 

ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali (irreversible), tetapi jika beralih 

guna menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara. Perubahan penggunaan 

lahan pertanian berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, 

budaya dan politik masyarakat. Perubahan penggunaan lahan pada umumnya 

dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan 

dari beberapa titik tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra 

satelit, radar, dan foto udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan 

penggunaan lahan. 

Faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah 

peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini memiliki konsekuensi terhadap 

perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, 

industri, infrastruktur dan jasa. Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan 

untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan 

lahan. Mansur (2001) menyebutkan tiga faktor yang berpengaruh yaitu 

peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi dan peningkatan jumlah anggota 

kelompok pendapatan menengah ke atas di daerah perkotaan. Sementara 
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Rustiadi et al. (2007) menyatakan beberapa hal yang diduga sebagai penyebab 

proses perubahan penggunaan lahan, antara lain: 
 

1. Tingginya permintaan atas lahan sebagai akibat dari peningkatan 

jumlah penduduk 
 

2. Market failure: alih profesi bagi petani yang kemudian petani tersebut 

menjual sawahnya, sebagai akibat dari pergeseran struktur dalam 

perekonomian dan dinamika pembangunan 
 

3. Government failure: kebijakan pemerintah, misalnya memberikan 

peluang investasi di sektor industri namun tidak diikuti dengan 

kebijakan konversi lahan 

 

2.4 Daerah Resapan Air  

Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam 

tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Dalam penelitian ini pengertian daerah 

resapan air ditekankan dalam kaitannya dengan aliran air tanah secara regional. 

Daerah resapan regional berarti daerah tersebut meresapkan air hujan dan akan 

menyuplai air tanah ke seluruh cekungan, tidak hanya menyuplai secara lokal 

dimana air tersebut meresap (Hamzah, 2016).  

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah resapan air 

adalah : 

a. Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi arah aliran air tanah, adanya       

lapisan pembawa air, kondisi tanah  

b. Kondisi morfologi/topografi, semakin tinggi dan datar lahan semakin 

baik sebagai daerah resapan air. 

c. Tataguna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik untuk proses 

resapan air. 

Resapan air tanah atau yang selanjutnya akan disebut sebagai resapan air 

merupakan bagian dari infiltrasi yang masuk ke dalam tubuh air tanah melalui 

zona tidak jenuh, sungai atau danau (Seiler dan Gat, 2007). Infiltrasi yaitu suatu 

proses meresapnya air hujan dan air lainnya di permukaan tanah menuju lapisan 
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air tanah melalui permukaan tanah (Setyawan Purnama, 2010). Resapan air tanah 

ada yang porus, sangat permeable dan ada yang sulit meloloskan air, sehingga  

infiltrasi berjalan sangat lambat. Air membutuhkan media untuk proses 

peresapannya, dalam hal ini permukaan tanah merupakan media resapan air. 

Media resapan terdiri dari dua jenis yaitu media resapan air alami dan media 

resapan air buatan. Media resapan air alami biasanya adalah permukaan tanah 

yang diatasnya terdapat vegetasi contohnya hutan, kebun, belukar, sawah dan 

pekarangan . Media resapan air buatan contohnya sumur, waduk buatan dan situ 

buatan.  

Proses meresapnya air secara umum terjadi melalui dua proses secara 

berurutan yaitu infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi merupakan pergerakan air dari 

atas permukaan tanah menuju ke dalam permukaan tanah. Perkolasi merupakan 

pergerakan air ke bawah dari zona tak jenuh ke zona jenuh air. Menurut Seiler dan 

Gat (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya infiltrasi air adalah:   

a. Dalamnya genangan di permukaan tanah, semakin tinggi genangan maka 

tekanan air untuk  meresap ke dalam tanah semakin besar.   

b. Kadar air dalam tanah, semakin kering tanah infiltrasi semakin besar.   

c. Pemampatan tanah, akan memperkecil porositas, pemampatan dapat 

terjadi karena pukulan butir-butir hujan, penyumbatan pori oleh butir 

halus, karena injakan manusia, binatang dan lain sebagainya.   

d. Tumbuh-tumbuhan, jika tertutup oleh tumbuhan akan semakin besar.   

e. Struktur tanah, yaitu ada rekahan daya infiltrasi akan memperbesar.   

f. Kemiringan lahan dan temperatur air (mempengaruhi kekentalan). 

Pengisian air tanah atau groundwater recharge adalah proses dimana air 

mengalir dari permukaan tanah ke akuifer. Akuifer adalah lapisan di bawah tanah 

yang terdiri dari pasir gravel, atau batuan yang mengandung cukup air untuk 

menyuplai sumur. Secara umum pengisian air tanah berlaku untuk akuifer dangkal 

atau akuifer pertama di bawah tanah. Proses pengisian air tanah alami pada 

dasarnya adalah proses hidrologi yangdiawali dengan proses infiltrasi dan 

sebagian lagi mengalami proses perkolasi. Infiltrasi merupakan proses aliran air 

(umumnya berasal dari air hujan) yang masuk ke dalam tanah sebagai akibat gaya 
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kapiler (gerakan air ke arah lateral) an gravitasi (gerakan air ke arah vertikal). 

Setelah lapisan tanah bagian atas jenuh, kelebihan air tersebut mengalir ke tanah 

yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan 

dikenal sebagai proses perkolasi (Asdak, 2010). Mekanisme infiltrasi melibatkan 

tiga proses yang tidak saling mempengaruhi:  

1. Proses masuknya air hujan melalui pori-pori tanah. 

2. Tertampungnya air hujan tersebut ke dalam tanah 

3. Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain.  

Keberadaan lapisan tanah impermeabel, seperti lanau atau lempung dapat 

memperlambat proses pengisian air, walaupun lapisan tanah tipis. Sedangkan 

durasi untuk daerah yang lembab untuk tanah kasar dimana muka air tanah dekat 

dengan permukaan hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Pada lahan kering, 

dengan jarang proses pengisian air dan kedalaman muka air tanah sangat jauh dari 

permukaan, air akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai lapisan tidak 

jenuh (Kodoatie, 2010). Kecepatan pengisian air tanah sangat bervariasi, 

tergantung dari banyak hal, seperti ketebalan lapisan tidak jenuh. Saat lapisan 

tidak jenuh tidak begitu tebal, recharge dapat lebih cepat sampai muka air tanah. 

Umumnya tebal tipisnya lapisan tidak jenuh tergantung dari topografi, semakin 

rendah topografi, semakin tipis lapisan tidak jenuhnya, contohnya pada daerah 

dekat danau, pantai, atau di dataran rendah. 

Menurut Novika (2010), Daerah resapan air yaitu suatu permukaan yang 

mampu meresapkan air hujan ke dalam permukaan tanah sehingga berfungsi 

sebagai penangkap air, pengatur tata air dan meminimalisir terjadinya banjir 

terhadap suatu lahan. Daerah resapan air bermacam-macam jenisnya seperti 

contohnya ruang terbuka hijau atau resapan air buatan berbentuk teknologi seperti 

contohnya biopori. Sudadi (1996) menyebutkan bahwa untuk keperluan praktis 

aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah resapan air 

adalah: 

a. Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi: arah aliran air tanah, adanya 

lapisan pembawa   air,  kondisi tanah penutup, dan curah hujan.   
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b. Kondisi morfologi atau medan atau topografi, semakin tinggi dan datar 

lahan semakin baik sebagai daerah resapan air.   

c. Tataguna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik. 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.39/MENLH/8/1996 

menggolongkan kawasan resapan air sebagai kawasan lindung. Kriteria umum 

kawasan lindung adalah :   

a. Ketinggian > 1500 m di atas permukaan laut.   

b. Kemiringan lahan > 40 %   

c. Tanah sangat peka atau peka terhadap erosi.   

d. Curah hujan > 1500 mm/tahun   

e. Penggunaan lahan sebagai hutan.  

Kawasan konservasi umumnya terletak di kawasan pegunungan, curah 

hujan tinggi, daerah pemasok aliran mantap, kemiringan tanah relatif tinggi dan 

mempunyai kerentanan sedang sampai dengan tinggi terhadap bahaya longsor 

(Sabar dan Bandono, 1995). 

Ciri Kawasan Resapan Air, Secara umum kawasan resapan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut (Wibowo, 2006):  

a. Mempunyai arah umum aliran air tanah secara vertikal 

b. Air meresap ke dalam tanah sampai muka air tanah 

c. Kedudukan muka preatik relatif dalam 

d. Kedudukan muka preatik lebih dalam dari muka pisometrik pada kondisi 

alamiah 

e. Daerah singkapan batuan lolos air tidak jenuh air 

f. Daerah perbukitan atau pegunungan 

g. Kandungan kimia air tanah relative rendah 

h. Umur air tanah relatif muda   

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 02 Tahun 2013, tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk mengetahui 

lokasi dan batas-batas daerah resapan air pada suatu wilayah maka diperlukan 

analisis spasial (analisis keruangan) terhadap daerah resapan air yang 

masingmasing dilakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial atau faktor 
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yang berpengaruh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, faktor 

yang berpengaruh terhadap penentuan daerah resapan air ada 4 faktor, yaitu: 

Penggunaan lahan, Curah hujan, Kemiringan lahan dan Tekstur tanah dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

a. Daerah dengan penggunaan lahan untuk hutan akan mempunyai potensi 

meresapkan air ke dalam tanah lebih baik daripada penggunaan lahan 

untuk permukiman. 

b. Semakin tinggi curah hujan pada suatu wilayah maka potensi untuk 

tersimpan menjadi air       tanah semakin besar.  

c. Pada wilayah dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi, maka aliran 

permukaan akan semakin besar dan kemampuan infiltrasi air tanah 

semakin kecil, demikian juga sebaliknya.   

d. Tekstur tanah pasir mempunyai tingkat kemampuan meresapkan air lebih 

tinggi dibandingkan wilayah dengan tekstur tanah Lempung.  

Dalam penentuan kawasan resapan air tersebut bobot untuk masing-masing 

faktor yang berpengaruh adalah sama untuk tiap faktor (25%). Hal ini menurut 

penulis kurang representatif, dikarenakan tiap jenis faktor memiliki kemampuan 

untuk meresapkan air tanah yang berbeda dengan faktor lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Oh, et al., 2011) dengan judul “GIS 

mapping of regional probalistic groundwater potential in the area of Pohang 

City, Korea” yang melakukan studi untuk menganalisis faktor yang berpengaruh 

terhadap resapan air tanah menggunakan GIS berbasis frekuensi-rasio model 

dengan validasi data untuk specific capacity. Pada studi tersebut faktor yang 

berpengaruh terhadap penentuan daerah resapan air  meliputi: kemiringan lahan, 

geomorfologi, kerapatan sungai, jarak dari sungai, lineament density, 

hidrogeologi, dan tekstur tanah. Pada studi tersebut tidak menyebutkan gambaran 

besaran prosesntase masing-masing faktor, akan tetapi menyebutkan tingkat 

akurasi masing-masing faktor, pengaruhnya dengan resapan air tanah. 

(Madani and Niyazi, 2015) dalam penelitian dengan judul “Groundwater 

potential mapping using remote sensing techniques and weights of evidence GIS 

model: a case study from Wadi Yalamlam basin, Makkah Province, Western Saudi 
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Arabia” menggunakan pembobotan untuk masing-masing faktor yang 

berpengaruh terhadap resapan air  adalah Jenis batuan (15%), Curah hujan (15%), 

Lineament density (12%), Kerapatan drainase (11%), Kemiringan lereng (13%) 

dan Penggunaan lahan (10%). 

 

2.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) merupakan sistem informasi yang dikhususkan untuk mengelola data 

spasial. Arti lain yang lebih sempit mengenai GIS yaitu sistem komputer yang 

berkemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 

informasi bereferensi geografis. Data yang diolah pada GIS merupakan data 

spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang  

memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. (Umi Dewi 

Rahmawati, dkk, 2011). 

GIS mempunyai semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-

atribut di dalam basis data. Kemudian GIS membentuk dan menyimpannya 

didalam tabel-tabel. Setelah itu GIS menghubungkan unsur-unsur diatas dengan 

tabel-tabel yang bersangkutan. Dengan demikian, atribut-atribut ini dapat diakses 

melalui lokasi unsur-unsur peta, dan sebaliknya unsur unsut-unsur peta juga dapat 

diakses melalui atribut-atributnya. Karena itu unsur-unsur tersebut dapat dicari 

dan ditemukan berdasarkan atribut-atributnya. GIS mengubah sekumpulan unsur-

unsur peta dengan atribut-artibutnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer. 

Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk basisdata.   

Proses SIG biasanya dinamakan juga sebagai mapping (pemetaan). Dalam 

Sistem Informasi Geografis (SIG) data disimpan di dalam tabel (tabular data) dan 

spatial data (data yang memiliki karakteristik lokasi dan mewakili suatu tempat 

atau lokasi). GIS pada pemakaiannya berhubungan dengan beberapa kumpulan 

data (database) guna memberikan secara cepat informasi suatu tempat. Sistem 

Informasi Geografis dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti 

pendidikan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, perhubungan, lalulintas, 

pertanian, perencanaan tata guna lahan maupun infrastruktur. SIG mampu 
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membantu pemetaan, pengolahan data, penyimpanan serta pemanggilan kembali 

data spasial yang ber’georeferensi’serta atributnya yang terkait berupa data non 

spasial. (Mildawati, dkk. 2008). 

Keuntungan dari penggunaan GIS antara lain (Virmani, 2000): 

a. Banyak teknik baru dalam pemodelan spasial dan sistem pendukung 

keputusan  menjadi tersedia untuk analisis kompleks dan multi-dimensi. 

b. Kemajuan teknologi GIS memfasilitasi kegiatan penelitian lintas 

sektoral. 

c. Model, pemrograman, dan model interfacing dengan GIS menyediakan 

alat penelitian yang penting. 

d. GIS memicu penyatuan teknologi dalam manajemen sumber daya alam, 

manajemen sistem tanam, dan studi lingkungan. 

e. Sambungan GIS dan global positioning system (GPS) telah membuka 

jalan untuk pemetaan yang lebih akurat. 

f. Integrasi SIG dan penginderaan jauh mendukung sumber daya yang lebih 

baik dan manajemen lingkungan. 

Terdapat dua jenis data pada GIS yaitu data spasial dan data atribut. Data 

spasial merupakan data yang mengGambarkan penampakan objek di permukaan 

bumi yang dibedakan menjadi titik (point), garis (line) dan area (polygon). 

Kemudian data atribut adalah data nilai dari data spasial yang akan tersimpan 

dalam bentuk tabel (Adi Patmata, 2012). 

Berikut adalah komponen-komponen dari GIS:   

1. ArcGIS for Desktop  

ArcGIS Desktop adalah paket perangkat lunak yang terdiri dari produk 

perangkat lunak GIS yang diproduksi oleh ESRI. ArcGIS Desktop 

meliputi perangkat lunak berbasis Windows sebagai berikut:  

a. ArcMap  

b. ArcView  

c. ArcEditor  

d. ArcInfo  
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2. ArcGIS SP1 for Server 

ArcGIS for Server adalah perangkat lunak yang membuat informasi 

geografis pengguna tersedia untuk pengguna yang lain dalam organisasi 

suatu pengguna dan siapa saja dengan koneksi internet. Hal ini dicapai 

melalui layanan web, yang memungkinkan komputer server yang 

powerfull untuk menerima dan memproses permintaan untuk informasi 

yang dikirim oleh perangkat lain.  

3. ArcGIS API for Javascript  

ArcGIS API for Javascript dapat memungkinkan kita untuk 

menambahkan map yang ringan kedalam aplikasi web yang kita buat. 

Map ArcGIS akan dibuat berdasarkan javascript sehingga dapat 

digunakan terhadap aplikasi-aplikasi berbasis web seperti PHP, ASP, dan 

HTML5. ArcGIS API untuk javascript dapat digunakan dengan 

mengakses API secara online ataupun secara lokal.   

Konsep dasar GIS yaitu data yang mempresentasikan dunia nyata, dapat 

disimpan, dimanipulasi, dan dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana 

dengan layer-layer yang direalisasikan dengan lokasi-lokasi geografi di 

permukaan bumi. Hasilnya dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah 

perencanaan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan data kebumian (Diklat 

Geo Spasial, 2012).  Secara garis besar, yang dapat dilakukan GIS dalam bidang 

pertanian adalah mencakup (1) Perencanaan Pengelola Produksi Tanaman, GIS 

dapat digunakan untuk membantu perencanaan pengelolaan sumberdaya pertanian 

dan perkebunan seperti luas kawasan untuk tanaman, pepohonan, atau saluran air. 

Selain itu GIS digunakan untuk menetapkan masa panen, mengembangkan sistem 

rotasi tanam, dan melakukan perhitungan secara tahunan terhadap kerusakan 

tanah yang terjadi karena perbedaan pembibitan, penanaman, atau teknik yang 

digunakan dalam masa panen. Proses pengolahan tanah, proses pembibitan, proses 

penanaman, proses perlindungan dari hama dan penyakit tananan dapat dikelola 

oleh manager kebun, bahkan dapat dipantau dari direksi; (2) Perencanaan 

Pengelola Sistem Irigasi, GIS digunakan untuk membantu perencanaan irigasi dari 
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tanah-tanah pertanian. GIS dapat membantu perencanaan kapasitas sistem, katup-

katup, efisiensi, serta perencanaan distribusi menyeluruh dari air di dalam sistem. 

  

2.5.1 Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG)   

Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu sistem modern yang 

digunakan untuk menganalisa gejala keruangan lewat peranti computer (Agnas 

2013). Sistem Informasi Geografis memiliki beberapa komponen agar dapat 

berfungsi. John E. Harmon, Steve J. Anderson berpendapat bahwa komponen SIG 

terdiri dari :  

 

 

        Gambar 2.2 Komponen SIG (Agnas 2013)  

a. Manusia, dalam arti orang yang mengoperasikan atau menggunakan 

peranti SIG dalam  pekerjaannya.  

b. Aplikasi, merupakan prosedur yang digunakan mengolah data menjadi 

informasi  misalnya penjumlahan, klasifikasi, tabulasi dan lainnya.  

c. Data, berupa data spasial/grafis dan data atribut. Data spasial merupakan 

data berupa representasi fenomena permukaan bumi yang dapat berupa 

foto udara, citra satelit, koordinat dan lainnya. Data atribut adalah data 

yang merepresentasikan aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan 

seperti data sensus penduduk, jumlah penganguran dan lainnya.  

d. Software, merupakan perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang 

memiliki kemampuan pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan 
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penayangan data spasial. Contoh software SIG yaitu Arc View, Map Inf, 

ILWIS.  

e. Hardware, yaitu perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan 

sistem komputer seperti CPU, plotter, digitizer, RAM, hardisk dan lainnya.  

f. Metode, merupakan cara/tahapan yang dilakukan dalam pengoperasian 

SIG mulai dari awal sampai akhir.   

 

2.5.2 Fungsi Analisis SIG 

Kemampuan sistem informasi geografis dapat dilihat dari fungsi-fungsi 

analisis yang dilakukannya. Secara umum sesuai dengan nature datanya, terdapat 

dua macam fungsi analisis dalam SIG, yaitu fungsi analisis spasial dan atribut 

(basis data atribut) (Eddy, 2009).  

1. Fungsi analisis atribut (non spasial) antara lain terdiri dari operasi-operasi 

dasar     sistem pengelolaan basis data beserta perluasannya.  

2. Fungsi analisis spasial antara lain terdiri :   

a. Klasifikasi (reclassify) : mengklasifikasikan kembali suatu data 

hingga menjadi data spasial baru  

b. Network atau jaringan : fungsionalitas ini merujuk data spasial titik-

titik  atau garis-garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan.  

c. Overlay : fungsionalitas ini menghasilkan layer data spasial baru yang  

merupakan hasil kombinasi dari minimal dua layer yang menjadi 

masukkannya.  

d. Buffering : fungsi ini akan menghasilkan layer spasial baru yang   

berbentuk polygon dengan jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang 

menjadi masukkannya.  

e. 3D analysis : fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang terkait dengan 

presentasi data spasial di dalam ruang 3 dimensi (permukaan digital)  

f. Digital image processing : pada fungsionalitas ini, nilai atau intensitas 

dianggap sebagai fungsi sebaran (spasial). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Studi Kasus  

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' 

Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif 

terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur 

Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak 

terjauh dari utara ke selatan 58 km (www.blorakab.go.id). 

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Blora (Bappeda Blora, 2010) 

 

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² menurut 

sumber lain menyebutkan 1950 km² perbedaan tersebut bisa terjadi karena 

perbedaan dalam metode perhitungan luas wilayah, wilayah Kecamatan terluas 

terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga 

kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang 

http://www.blorakab.go.id/
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masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². untuk 

ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang 

lain yaitu mencapai 280 meter dpl.  

Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan 

arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 

49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, 

tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh 

penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan 

Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang 

selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora.  

Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan 

Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis 

pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, 

kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang 

masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk 

sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan 

Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, 

Randublatung, Banjarejo, Jati, dan Jiken. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diantaranya : 

Tabel 3.1 Data Penelitian 

No Data Sumber 

1 Peta Administrasi  Bappeda 

2 Penggunaan lahan Bappeda 

3 Kemiringan lereng Bappeda 

4 Jenis tanah Bappeda 

5 Curah hujan BMKG 
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Data-data diatas merupakan data sekunder yang mendukung penelitian ini, 

data tersebut diperoleh dari pihak lain atau instansi terkait, dengan kata lain 

menggunakan data yang telah ada. 

 

3.3 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari proses 

skoring dan tumpang susun peta-peta tematik (overlay) peta jenis tanah, curah 

hujan, kemiringan lereng dan penggunaan lahan untuk menghasilkan peta daerah 

resapan air. 

 

3.4 Analisis Faktor Penentu Daerah Resapan Air  

Parameter-parameter yang menjadi penentuan daerah resapan air adalah 

curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan yang dibedakan 

dengan bobot dan harkat. Tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang  Tata Cara Penyusunan Rencana 

Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRLH-DAS), 

masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kondisi daerah resapan air ke 

dalam tanah. Sebagai salah satu model pengkelasan parameter daerah resapan 

dibedakan dengan metode pembobotan (skoring).   

Tabel 3.2 Bobot Parameter Resapan Air 

No Parameter Bobot 

1 Jenis tanah 5 

2 Curah hujan 4 

3 Penggunaan lahan 3 

4 Kemiringan lereng 2 

(Sumber : Tata Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Daerah Aliran Sungai (RTkRLH-DAS) dalam Mardi Wibowo, 2006) 

 

Pada penelitian skripsi ini mengambil empat parameter untuk menentukan 

lokasi daerah resapan air tanah. Parameter yang digunakan antara lain di sebutkan 
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pada tabel 3.2 sebagai berikut jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan 

kemiringan lereng. 

 

3.4.1 Penggunaan Lahan  

Penggunaan lahan Kota Blora dibuat berdasarkan klasifikasi dari tutupan 

lahannya. Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap potensi resapan air 

tanah karena didalamnya terdapat aktifitas manusia pada bidang lahan tertentu, 

misalnya permukiman, persawahan, hutan, dan waduk. Penggunaan lahan juga 

merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan 

manusianya dalam penyelenggaraan kehidupan. Biasanya digunakan untuk 

mengacu pemanfaatan masa kini. Informasi penggunaan lahan merupakan hasil 

kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan lahan, sehingga tidak selalu 

dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun secara tidak 

langsung dapat dikenali dari penutup lahannya. Penggunaan lahan sangat erat 

kaitannya dengan potensi resapan air tanah pada suatu wilayah, tutupan lahan 

berupa permukiman padat penduduk akan berpotensi terhadap sedikitnya  resapan 

air yang akan masuk kedalam tanah dibandingkan tutupan lahan berupa kebun dan 

hutan.  

Untuk analisis resapan air pada tahap skoring digunakan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 Skoring Penggunaan Lahan 

Klasifikasi 
Penggunaan Lahan Harkat Bobot 

No Infiltrasi 

1 Besar Hutan Lebat 5 3 

2 Agak Besar Hutan Produksi, Perkebunan 4 3 

3 Sedang Semak Belukar, Padang Rumput 3 3 

4 Agak Kecil Ladang, Tegalan 2 3 

5 Kecil Pemukiman, Pekarangan, Sawah 1 3 

(Sumber : Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1998 dalam Riris 

Setianingrum.2007) 
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3.4.2 Kemiringan Lereng 

Lereng merupakan pemukaan tanah alam yang terlihat lebih menonjol 

karena adanya perbedaan tinggi pada kedua tempat. Proses pembentukan lereng 

akibat adanya erosi, pelapukan dan juga pergerakan tanah. Kemiringan lereng 

merupakan suatu lereng yang membentuk suatu sudut baik dalam satuan derahat 

maupun persentase antara satu bidang tanah yang datar dengan bidang tanah 

lainnya yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Bentuk kelerengan 

berpengaruh juga terhadap resapan air tanah. Jika suatu daerah memiliki 

kelerengan yang tinggi maka akan berpotensi mengalami proses resapan air yang 

baik, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Begitu sebaliknya jika suatu daerah 

memiliki kelerengan yang rendah atau landai maka akan berpotensi mengalami 

proses resapan air yang buruk atau rendah, dan biasanya terdapat di daerah 

dataran rendah. 

Proses skoring pada kemiringan lereng menggunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Skoring Kemiringan Lereng 

No Lereng (%) Deskripsi Infiltrasi Harkat Bobot 

1 <8 Datar Besar 5 2 

2 8-15 Landai Agak 

besar 

4 2 

3 15-25 Bergelombang  Sedang 3 2 

4 25-40 Curam Agak kecil 2 2 

5 >40 Sangat curam kecil 1 2 

(Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1998 

dalam Riris Setianingrum.2007) 

 

3.4.3 Jenis Tanah 

Jenis tanah adalah istilah abstrak. Di alam, Anda tidak akan menemukan 

jenis tanah. Anda akan menemukan tanah yang termasuk jenis tanah tertentu. 

Dalam sistem klasifikasi tanah hierarkis, jenis tanah sebagian besar milik tingkat 

yang lebih tinggi atau menengah. Tipe tanah biasanya dapat dibagi lagi menjadi 

subtipe, dan dalam banyak sistem beberapa tipe tanah dapat digabungkan menjadi 
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entitas dengan kategori lebih tinggi. Jenis tanah dapat digambarkan dalam peta 

tanah berupa variasi dan persebaran berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah 

(seperti Ph, tekstur, kadar organik, kedalaman, dan sebagainya) di suatu area.  

Peta tanah merupakan hasil dari survey tanah dan digunakan untuk 

evaluasi sumber daya lahan, pemetaan ruang, perluasan lahan 

pertanian, konservasi, dan sebagainya. Dalam peta tanah, terdapat data primer 

yang merupakan hasil dari pengukuran langsung di lapangan dan data sekunder 

merupakan hasil dari perhitungan dan/atau perkiraan berdasarkan data yang 

didapatkan di lapangan. Contoh data sekunder yaitu kapasitas produksi tanah, laju 

degradasi, dan sebagainya. 

Kondisi jenis tanah di Kabupaten Blora diklasifikasikan menjadi seperti di 

bawah ini : 

1. Tanah Grumusol  

Tanah grumusol adalah jenis tanah yang terbentuk karena adanya pelapukan 

pada sebuah batu kapur dan juga tuffa vulkanik. Di dalam tanah ini 

terkandung organik yang relatif rendah karena berasal dari batu kapur. Hal 

inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik 

lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di 

tanah sehingga kadar kapur yang btinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. 

Tanah grumusol masih membawa sifat dan karakteristik seperti batuan 

induknya. Pelapukan yang terjadi hanyalah mengubah fisik dan tekstur unsur 

seperti Ca dan Mg yang sebelumnya terikat secara rapat pada batuan 

induknya menjadi lebih longgar yang dipengaruhi oleh faktor faktor luar 

seperti cuaca, iklim, air dan lainnya. Terkadang pada tanah grumusol terjadi 

konkresi kapur dengan unsur kapur lunak dan terus berkembang menjadi 

lapisan yang tebal dan keras. 

Berikut karakteristik tanah grumusol : 

a. Bertekstur lempung 

b. Struktur lapisan atas dan bawah sangat berbeda 

c. Tidak memiliki horizon eluviasi dan iluviasi 

d. Koefisien pemuaian tinggi 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Survey_tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi
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e. Memiliki warna kelabu hingga hitam 

f. Kandungan organik rendah  

g. Memiliki Ph netral hingga alkali 

h. Kapasitas tukar kation tergolong tinggi 

Komposisi mineral yang terdapat pada tanah grumusol tergantung dari 

bahan batuan induknya serta beberapa faktor luar selama proses pembentukannya 

dan komposisi fraksi liat sama pada semua jenis grumusol yang didominasi oleh 

smektit. Tingginya kadar Ca dan Mg juga perlu diperhatikan terutama pada tanah 

grumusol yang akan dijadikan areal pertanian karena Ca berasosiasi dengan 

kandungan kapur yang justu akan meracuni tanaman. 

Setelah melihat segala kelebihan dan kekurangan tanah grumusol dapat 

disimpulkan bahwa tanah ini masih berpotensi untuk diolah manusia dengan 

melakukan berbagai perbaikan atau normalisasi terhadap kandungan unsur 

mineral didalamnya. Tanah grumsol bisa dijadikan areal persawahan dengan 

sistem irigasi ataupun dapat dijadikan kolam budidaya ikan air tawar. 

Jenis tanah ini memiliki tingkat produktifitas sedang. Pemanfaatannya 

untuk pertanian dan perkebunan, warna tanah ini adalah kelabu sampai hitam. 

Daerah yang mengandung jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan 

yang terdapat di Kabupaten Blora. 

2. Tanah Mediteran  

Dalam USDA, tanah mediteran merupakan tanah ordo alfisol. Alfisol 

berkembang pada iklim lembab dan sedikit lembab. Curah hujan rata-rata 

untuk pembentukan tanah alfisol adalah 500 sampai 1300 mm tiap tahunnya. 

Alfisol banyak terdapat di bawah tanaman hutan dengan karakteristik tanah: 

akumulasi lempung pada horizon Bt, horizon E yang tipis, mampu 

menyediakan dan menampung banyak air, dan bersifat asam. Alfisol 

mempuyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur sehingga 

permeabilitasnya lambat. 

Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan 

sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Tanah 

mediteran banyak terdapat pada dasar-dasar dolina dan merupakan tanah 
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pertanian yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang 

lainnya.  Tanah mediteran ini banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatra. Mediteran cocok untuk 

tanaman palawija, jati, tembakau, dan jambu mete. 

Jenis tanah ini memiliki tingkat produktifitas sedang sampai tinggi. 

Pemanfaatanya untuk tanah sawah, tegalan, perkebunan dan 

kehutanan.Seluruh wilayah kecamatan mengandung tanah jenis mediteran ini. 

3. Tanah Alluvial  

Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang berasal dari sedimen lumpur 

yang dibawa oleh air sungai. Pada umumnya, sungai tersebut berada di 

dataran rendah, sehingga mampu membentuk cekungan yang notabenenya 

menjadi tempat endapan tanah. Dengan kata lain tanah ini merupakan hasil 

erosi dari tanah di kawasan tinggi yang terbawa aliran air sungai, 

kemudian mengendap dan bercampur dengan lumpur sungai di dasar 

lereng. Oleh sebab itu, tanah jenis ini hanya bisa ditemukan di lokasi-

lokasi sekitar aliran sungai. Hal tersebut juga menjadi salah satu ciri dari 

jenis tanah ini.  

Berikut karakteristik tanah alluvial :  

a. Berwarna gelap dengan variasi lapisan organik 

b. Kaya akan kandungan mineral 

c. Tanah berpori karena bertekstur liat 

d. Morfologi bervariasi sesuai dengan deposit dan aktifitas eksogen 

disekelilingnya 

e. Memiliki Ph yang rendah 

f. Kandungan fosfor dan kalium yang rendah 

Daerah yang mengandung tanah ini terdapat di bagian wilayah Kecamatan 

Kedungtuban dan Kecamatan Blora. 
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Tabel 3.5 Skoring Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Infiltrasi Harkat Bobot 

1 Regosol Besar 5 5 

2 Aluvial dan Andosol Agak Besar 4 5 

3 Latosol Sedang 3 5 

4 Litosol Mediteran Agak Kecil 2 5 

5 Grumusol Kecil 1 5 

(Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.1998 dalam Riris 

Setianingrum.2007) 

 

3.4.4 Curah Hujan 

Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar 

hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. 

Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada 

tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung 

air hujan sebanyak satu liter. Dengan kata lain curah hujan adalah jumlah air yang 

jatuh pada periode tertentu. Pengukurannya dilakukan dengan satuan tinggi diatas 

permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi penguapan atau 

infiltrasi, run off, atau evaporasi.  

Sifat Hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama 

rentang waktu yang ditetapkan (satu periode musim hujan atau satu periode 

musim kemarau) dengan jumlah curah hujan normalnya (rata-rata selama 30 tahun 

periode 1981 - 2010). Sifat hujan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : 

4. Di Atas Normal (AN), jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap 

rata-ratanya 

5. Normal (N), jika nilai curah hujan antara 85% - 115% terhadap rata-

ratanya 

6. Di Bawah Normal (BN), jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap 

rata-ratanya 
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Gambar 3.2 Data Curah Hujan 

 

Kabupaten Blora. Data curah hujan diperoleh dari data pengukuran hujan 

pada stasiun hujan yang ada di daerah  penelitian yang mencakup seluruh daerah 

cakupan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut dikembangkan faktor hujan 

infiltrasi yang dihitung :  

             RD = 0,01 x P x Hh …………………………………………..(3.1) 

  Keterangan : 

  RD = faktor hujan infiltrasi  

  P = curah hujan tahunan 

  Hh = jumlah hari hujan tiap tahun 

(Mardi Wibowo.1998 dalam Niswatul Adibah.2013) 

Tabel 3.6 Skoring Curah Hujan Infiltrasi 

No Hujan Infiltrasi (mm/th) Infiltrasi Harkat Bobot 

1 >5500 Besar 5 4 

2 4500-5500 Agak Besar 4 4 

3 3500-4500 Sedang 3 4 

4 2500-3500 Agak Kecil 2 4 

5 <2500 Kecil 1 4 

(Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.1998 dalam Riris Setianingrum.2007) 
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3.5 Analisis Sebaran Kondisi Daerah Resapan Air 

Peta Kondisi Daerah Resapan Air diperoleh dari proses skoring dan 

tumpang susun peta-peta tematik (overlay) peta jenis tanah, curah hujan, 

kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Klasifikasi kriteria kondisi daerah 

resapan air diperoleh melalui metode pembobotan (skoring) yaitu penjumlahan 

hasil kali antara harkat dan bobot setiap parameter.  

Nilai Total = Kb*Kp + Pb*Pp + Sb*Sp+ Lb*Lp …………..........................(3.2) 

Keterangan : 

K =  Jenis tanah 

P =  Curah hujan rata-rata tahunan 

S =  Penggunaan lahan 

L =  Kemiringan lereng 

b =  Nilai bobot 

p =  Skor kelas parameter 

(Sumber : Hastono, Fajar Dwi. 2012) 

Tabel 3.7 Klasifikasi Kriteria Kondisi Resapan Air 

Nilai Skoring Kriteria 

>48 Kondisi Baik 

44-47 Kondisi Normal Alami 

40-43 Kondisi Mulai Kritis 

37-39 Kondisi Agak Kritis 

<32 Kondisi Sangat Kritis 

Sumber : Tata Cara Penyusunan Rencana Daerah Aliran Sungai (RTkRLH- 

Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS). dalam Niswatul Adibah.2013 
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3.6 Diagram Alir Pengolahan Data  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pembuatan Peta Tematik Tiap Parameter 

Sebelum melakukan pembobotan (skoring) dan tumpang susun (overlay) 

pada tiap parameter, yang harus dilakukan adalah membuat peta-peta curah hujan, 

kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Dalam penelitian ini, 

peneliti memperoleh data peta administrasi dan peta tematik dari Kantor 

BAPPEDA Kabupaten Blora. Cara mengolah data yang didapat sehingga menjadi 

sebuah peta sehingga nantinya dapat digunakan pada tahap skoring dan overlay 

peta dapat dilihat dibawah ini : 

a. Membuka aplikasi ArcGIS 10.6, Lalu buka data file peta yang akan 

ditampilkan pada menu ”Add Data” 

Gambar 4.1 Tampilan Utama Pada ArcGIS 10.6 
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Gambar 4.2 Tampilan Menu Add Data 

 

b. Pilih parameter yang akan ditampilkan, lalu klik “Add” 

Gambar 4.3 Tampilan “Add Data” Parameter Penggunaan Lahan 
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c. Setelah meng-klik tombol “Add”, maka akan muncul seperti dibawah ini : 

Gambar 4.4 Tampilan File Parameter Penggunaan Lahan 

 

d. Sedangkan untuk parameter lainnya dan peta administrasi Kabupaten 

Blora dimasukkan seperti langkah-langkah sebelumnya 

Gambar 4.5 Tampilan Setelah Memasukkan Parameter Lainnya 
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e. Untuk mengetahui isi data dalam peta per parameter, dengan cara klik 

kanan pada parameter yang akan dipilih lalu klik “Open Attribute Table”, 

maka akan muncul tabel seperti dibawah ini :  

Gambar 4.6 Open Attribute Table Pada Parameter Penggunaan Lahan 

 

f. Pada peta yang tidak ada label atau nama keterangannya dapat 

dimunculkan dengan cara klik kanan pada layer kriteria pilih “Label 

Features” 

Gambar 4.7 Tampilan Label Features  
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g. Sedangkan untuk memberi warna pada peta menggunakan menu 

“Properties” setelah meng-klik kanan layer pada salah satu kriteria. Warna 

dapat dirubah sesuai kemauan lalu klik “Oke” 

Gambar 4.8 Tampilan pada Layer Properties 

h. Setelah semua tahapan dilakukan, maka akan mendapatkan hasil berupa 

peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta 

penggunaan lahan. Berikut adalah hasil peta tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Gambar 4.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Blora 

Gambar 4.10 Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora 
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Gambar 4.11 Peta Kelerengan Kabupaten Blora 

Gambar 4.12 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Blora 
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4.2 Metode Pembobotan (skoring) Data  

Parameter-parameter yang menjadi penentuan daerah resapan air adalah 

jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng yang 

dibedakan dengan bobot dan harkat. Tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai 

(RTkRLH-DAS). Perhitungan pembobotan pada masing-masing parameter adalah 

sebagai berikut : 

 

4.2.1 Parameter Penggunaan Lahan  

 Pada parameter penggunaan lahan ini dibagi menjadi beberapa kelas yang 

terdiri dari : 

a) Permukiman (permukiman, pekarangan, sawah) 

b) Perkebunan (hutan produksi, perkebunan) 

c) Hutan jati (hutan lebat) 

d) Padang rumput (semak belukar, padang rumput) 

e) Embung  

f) Industri  

g) Lapangan terbang 

h) Pertahanan dan keamanan 

i) Sawah irigasi (permukiman, pekarangan, sawah) 

j) Sawah tadah hujan (permukiman, pekarangan, sawah) 

k) Semak belukar (semak belukar, padang rumput) 

l) Tegalan (ladang, tegalan) 

m) Waduk 

Pada Tabel 3.3 dijelaskan nilai harkat dan bobot pada parameter ini, 

sehingga untuk memperoleh pembobotan (skoring) menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Skoring = nilai harkat × nilai Bobot 

a) Permukiman memiliki nilai harkat = 1 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 3 
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b)  Perkebunan memiliki nilai harkat = 4 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 12 

c) Hutan jati memiliki nilai harkat = 5 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 15 

d) Padang rumput memiliki nilai harkat = 3 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 9 

e) Embung memiliki nilai harkat = 0 dan nilai bobot = 3. Jadi, diperoleh 

nilai pembobotan (skoring) = 0 

f) Industri memiliki nilai harkat = 0 dan nilai bobot = 3. Jadi, diperoleh 

nilai pembobotan (skoring) = 0 

g) Lapangan terbang memiliki nilai harkat = 0 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 0 

h) Pertahanan dan keamanan memiliki nilai harkat = 0 dan nilai bobot = 

3. Jadi, diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 0 

i) Sawah irigasi memiliki nilai harkat = 1 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 3 

j) Sawah tadah hujan memiliki nilai harkat = 1 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 3 

k) Semak belukar memiliki nilai harkat = 3 dan nilai bobot = 3. Jadi, 

diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 9 

l) Tegalan memiliki nilai harkat = 2 dan nilai bobot = 3. Jadi, diperoleh 

nilai pembobotan (skoring) = 6 

m) Waduk memiliki nilai harkat = 0 dan nilai bobot = 3. Jadi, diperoleh 

nilai pembobotan (skoring) = 0 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Skoring Penggunaan Lahan 

No 
Klasifikasi 

Penggunaan Lahan 
Luas (Ha) Harkat Bobot Skor 

1 Permukiman 15821,9929 1 3 3 

2 Perkebunan 1684,8067 4 3 12 

3 Hutan jati 90567,5819 5 3 15 

4 Padang rumput 125,9959 3 3 9 

5 Embung 33,9211 0 3 0 

6 Industri 102,4162 0 3 0 

7 Lapangan terbang 2,6895 0 3 0 

8 Pertahanan dan 

keamanan 
141,1285 0 3 0 

9 Sawah irigasi 25110,4179 1 3 3 

10 Sawah tadah hujan 54007,5442 1 3 3 

11 Semak belukar 22,8613 3 3 9 

12 Tegalan 7519,4843 2 3 6 

13 Waduk 83,5997 0 3 0 

 

4.2.2 Parameter Kemiringan Lereng 

 Pada parameter kemiringan lereng ini dibagi menjadi beberapa kelas yang 

terdiri dari : 

a) 0 – 2 %  

b) 2 – 5 %  

c) 5 – 15 %  

d) 15 – 40 % 

e) > 40 %  

Untuk mendapatkan nilai skoring pada kemiringan lereng, mengacu pada 

tabel 3.4 dengan perhitungan sebagai berikut :  

a) 0 – 2 % termasuk tanah datar, memiliki infiltrasi besar, dengan nilai harkat 

= 5 dan nilai bobot 2, jadi diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 10 
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b) 2 – 5 % termasuk tanah datar, memiliki infiltrasi besar, dengan nilai harkat 

= 5 dan nilai bobot 2, jadi diperoleh nilai pembobotan (skoring) = 10 

c) 5 – 15 % termasuk tanah landai, memiliki infiltrasi agak besar, dengan 

nilai harkat = 4 dan nilai bobot 2, jadi diperoleh nilai pembobotan 

(skoring) = 8 

d) 15 – 40 % termasuk tanah curam, memiliki infiltrasi agak kecil, dengan 

nilai harkat = 2 dan nilai bobot 2, jadi diperoleh nilai pembobotan 

(skoring) = 4 

e) > 40 % termasuk tanah sangat curam, memiliki infiltrasi kecil, dengan 

nilai harkat = 1 dan nilai bobot 2, jadi diperoleh nilai pembobotan 

(skoring) = 2 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Skoring Kemiringan Lereng 

No 
Kelerengan 

(%) 
Harkat Bobot Skor 

1 0 – 2 % 5 2 10 

2 2 – 5 % 5 2 10 

3 5 – 15 % 4 2 8 

4 15 – 40 % 2 2 4 

5 > 40 % 1 2 2 

 

4.2.3 Parameter Jenis Tanah 

 Pada parameter jenis tanah ng ini dibagi menjadi beberapa kelas yang 

terdiri dari : 

a) Grumusol  

b) Mediteran 

c) Aluvial 

Untuk mendapatkan nilai skoring pada jenis tanah, mengacu pada tabel 3.4 

dengan perhitungan sebagai berikut :  

a) Grumusol, memiliki infiltrasi kecil dengan nilai harkat = 1 dan nilai 

bobot 5, sehingga diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 5 
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b) Mediteran, memiliki infiltrasi agak kecil dengan nilai harkat = 2 dan 

nilai bobot 5, sehingga diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 10 

c) Aluvial, memiliki infiltrasi agak besar dengan nilai harkat = 4 dan nilai 

bobot 5, sehingga diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 20 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Skoring Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Harkat Bobot Skor 

1 Grumusol 1 5 5 

2 Mediteran 2 5 10 

3 Aluvial 4 5 20 

 

4.2.4 Parameter Curah Hujan 

 Sebelum menentukan nilai pembobotan (skoring) pada parameter ini, 

langkah yang harus dilakukan adalah menghitung   faktor hujan infiltrasi 

menggunakan rumus : 

  RD = 0,01 × P × Hh 

  Keterangan : 

  RD = faktor hujan infiltrasi  

  P = curah hujan tahunan 

  Hh = jumlah hari hujan tiap tahun 

 Data curah hujan di Kabupaten Blora yang diperoleh peneliti dari BMKG 

Stasiun Klimatologi Semarang) yaitu di stasiun Tunjungan, Randublatung, 

Sambong, dan Blora. Dengan hasil perhitungan hujan infiltrasi sebagai berikut : 

a) Stasiun Tunjungan dengan curah hujan tahunan sebesar 1438 mm 

RD = 0,01 × P × Hh 

RD = 0,01 × 1438 × 113 

RD = 1624,94 mm/th 

b) Stasiun Randublatung dengan curah hujan tahunan sebesar 1243 mm 

RD = 0,01 × P × Hh 

RD = 0,01 × 1243 × 113 
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RD = 1404,59 mm/th 

c) Stasiun Sambong dengan curah hujan tahunan sebesar 1618 mm 

RD = 0,01 × P × Hh 

RD = 0,01 × 1618 × 113 

RD = 1828,34 mm/th 

d) Stasiun Sambong dengan curah hujan tahunan sebesar 1979 mm 

RD = 0,01 × P × Hh 

RD = 0,01 × 1979 × 113 

RD = 2236,27 mm/th 

Setelah menghitung nilai hujan infiltrasi, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung nilai skoring yang mengacu pada tabel 3.6, sehingga didapat nilai 

skoring pada masing-masing stasiun sebagai berikut : 

a) Stasiun Tunjungan, memiliki hujan infiltrasi sebesar 1624,94 mm/th 

masuk dalam kategori infiltrasi kecil, nilai harkat = 1 dan nilai bobot 4 

sehingga diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 4 

b) Stasiun Randublatung, memiliki hujan infiltrasi sebesar 1404,59 mm/th 

masuk dalam kategori infiltrasi kecil, nilai harkat = 1 dan nilai bobot 4 

sehingga diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 4 

c) Stasiun Sambong, memiliki hujan infiltrasi sebesar 1828,34 mm/th masuk 

dalam kategori infiltrasi kecil, nilai harkat = 1 dan nilai bobot 4 sehingga 

diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 4 

d) Stasiun Blora, memiliki hujan infiltrasi sebesar 1404,59 mm/th masuk 

dalam kategori infiltrasi kecil, nilai harkat = 1 dan nilai bobot 4 sehingga 

diperoleh hasil pembobotan (skoring) = 4 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Skoring Curah Hujan Kabupaten Blora 

No Stasiun Harkat Bobot  Skor 

1 Tunjungan 1 4 4 

2 Randublatung 1 4 4 

3 Sambong 1 4 4 

4 Blora 1 4 4 
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4.3 Tumpang Susun Peta-Peta Tematik (Overlay) 

Setelah didapatkan nilai pembobotan (skoring) pada masing-masing 

parameter, tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu proses tumpang susun 

peta-peta tematik dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan software ArcGIS 10.6. Data-

data peta tematik di Kabupaten Blora diperoleh dari kantor BAPPEDA Kabupaten 

Blora.  

 

4.3.1 Membuat Data Atribut dan Input Nilai Skor 

 Pada software ArcGIS yang digunakan peneliti, nilai skoring yang sudah 

didapatkan pada masing-masing parameter dimasukkan pada kolom tersendiri 

dalam data atribut ArcGIS. Dibawah ini merupakan langkah membuat data atribut 

untuk scoring : 

a. Klik kanan pada layer kriteria       pilih open attribute table      pilih table 

option     add field.  Kemudian ketik nama kolom baru dengan nama 

“skor_parameter”, pada kolom type pilih double. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

   

 

Gambar 4.13 Add Field untuk Skoring 
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b. Tahapan ini juga digunakan pada semua parameter yang meliputi jenis 

tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Contoh nilai 

bobot skor pada parameter kelerengan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Nilai Perhitungan Skor pada Kriteria Kelerengan 

 

4.3.2 Penggabungan Semua Layer Peta Tematik  

Penggabungan semua layer peta menggunakan analisis spasial intersect. 

Analisis intersect merupakan gabungan fitur atau layer yang berpotongan (titik, 

garis, atau poligon) dan hanya fitur yang saling tumpang tindih yang digabungkan 

dan direkam dalam output. Fungsi analisis spasial ini akan menghasilkan unsur 

spasial baru berupa irisan dari unsur-unsur spasial masukannya. Dalam penelitian 

ini menggunakan empat parameter digabungkan, dengan langkah klik ArcToolbox       

Analysis tools      Overlay       pilih Intersect. Kemudian memberi nama file output 

hasil proses intersect. Adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar dibawah : 
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Gambar 4.15 Input Fitur Pada Proses Intersect 

 

 Hasil dari proses intersect dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

  Gambar 4.16 Hasil Proses Intersect 

 

 Setelah didapat dari hasil intersect, langkah selanjutnya dihitung nilai 

bobot total dari hasil intersect. Nilai skor  total digunakan untuk menentukan 
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potensi resapan air di Kabupaten Blora. Untuk menghitung skor total, klik kanan 

pada layer kriteria atau parameter, pilih Open Atribute Table, kemudian Add field. 

Setelah itu hitung nilai skor total dengan menggunakan Field Calculator dengan 

rumus penjumlahan hasil kali antara harkat dan bobot setiap parameter.  

 

 

Gambar 4.17 Hasil Perhitungan Nilai Skor Total 

 

4.4 Penentuan Daerah Persebaran Resapan Air 

Tahapan selanjutnya adalah penentuan persebaran daerah potensi resapan air 

di Kabupaten Blora. Penentuan area kekeringan terdiri dari lima kriteria kondisi 

yang disebutkan dalam Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRLH-DAS).  

Langkah pertama untuk menentukan daerah resapan air dengan 

mengklasifikasikan nilai skor total dengan klasifikasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pilih Select by Attribute, kemudian masukkan nilai klasifikasi 

persebaran daerah kekeringan untuk skor total  <32.00 “SANGAT KRITIS” , 

>37.00 dan <39.00 “AGAK KRITIS”, >40.00 dan <43.00 “MULAI KRITIS”, 

>44.00 dan <47.00 “NORMAL ALAMI”, >48.00 “BAIK”.  
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Pengklasifikasian nilai skor total dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

    

  Gambar 4.18 Klasifikasi Nilai Skor Total 

 

Pada peta hasil intersect, diatur tampilan output dengan  klik layer Properties 

kemudian Symbology.  

Gambar 4.19 Tampilan “Symbology” Pada Layer Properties 
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Hasil dari klasifikasi persebaran daerah resapan air di Kabupaten Blora 

yang didapat dari nilai skor total, sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Klasifikasi Kriteria Kondisi Resapan Air 

Skor Total Kondisi Luas Area (ha) 
Presentase 

(%) 

<32 Kondisi Sangat Kritis 

 

187191,7942 

 

95,710 

37-39 Kondisi Agak Kritis 

 

8350,12265 

 

4,269 

42 Kondisi Mulai Kritis 

 

40,1051 

 

0,021 

Luas Kabupaten Blora 

 

195582,0219 

 

 

100 
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Gambar 4.20 Peta Persebaran Kondisi Daerah Resapan Air  

 

 Hasil persebaran resapan air di Kota Blora yang telah diolah merujuk pada  

hasil penelitian sebelumnya tentang persebaran kekeringan bencana kekeringan di 

Kabupaten Blora. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini :  

Tabel 4.6 Klasifikasi Kekeringan di Kabupaten Blora 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa di Kabupaten Blora kekeringan 

klasifikasi sedang, berat, dan sangat berat menunjukkan presentase besar di 

bandingkan dengan presentase kekeringan ringan sampai dengan sangat ringan. 

Dengan kata lain, resapan air di Kabupaten Blora sangat kritis merata di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Blora. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam 

menentukan lokasi persebaran resapan air tanah di Kabupaten Blora, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam menentukan lokasi persebaran resapan air di Kabupaten Blora 

diperoleh dari proses skoring dan tumpang susun peta-peta tematik 

(overlay) dengan menggunakan empat parameter yang mempengaruhi 

resapan air suatu wilayah, yaitu jenis tanah, curah hujan, kemiringan 

lereng, dan penggunaan lahan.  

2. Dari hasil pembobotan (skoring) tersebut diperoleh tiga kelas kriteria 

kondisi resapan air yaitu kondisi mulai kritis sebesar 0,021 %, kondisi 

agak kritis sebesar 4,269 %, dan kondisi sangat kritis sebesar 95,710 %. 

Kecamatan yang memiliki resapan air cukup baik dibandingkan 

kecamatan lain di Kabupaten Blora adalah Kecamatan Kedungtuban. 

Sedangkan untuk resapan air yang buruk merata diseluruh kecamatan di 

Kabupaten Blora.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir 

untuk menentukan persebaran resapan air tanah di Kabupaten Blora, berikut 

saran-saran yang dapat dikemukakan untuk penelitian selanjutnya : 

1. Dalam melakukan pengolahan data sebaiknya menggunakan data yang 

terbaru, seperti data curah hujan terbaru dan lengkap di semua 

kecamatan.  

2. Penelitian selanjutnya untuk menentukan daerah persebaran resapan air 

tanah sebaiknya parameter yang diujikan ditambah agar hasil yang 

diperoleh lebih baik lagi.  



57 
 

 
 

3. Metode pada pengolahan curah hujan tidak hanya menggunakan faktor 

hujan infiltrasi namun juga bisa menggunakan poligon thiessen dan 

metode isohyet agar lebih bervariasi. 

4. Terkait hasil sebaran daerah resapan air tanah di Kabupaten Blora yang 

menunjukkan bahwa 95% daerah blora dalam kondisi sangat kritis, maka 

sebaiknya pemerintah setempat dapat mengambil suatu kebijakan agar 

daerah resapan air dapat diolah sebagai mana mestinya. Seperti 

mengurangi pengurasan air tanah, meningkatkan daya infiltrasi dan 

perkolasi tanah dengan pembuatan rorak, sumur resapan, dan biopori di 

setiap masing-masing rumah penduduk.   
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