
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar nilainya 

bagi semua mahluk hidup. Bagi kehidupan manusia, air merupakan salah satu 

kebutuhan  pokok  tidak  hanya  sebatas  mempertahankan  hidup  secara  fisik 

tetapi juga untuk kebutuhan non fisik. Mengingat pentingnya penggunaan air 

pada suatu daerah, air secara efisien dapat dimanfaatkan dengan baik apabila 

diketahui  karakter  atau keadaan  hidrologinya.  Hal  ini  dimaksudkan karena 

persediaan  air  di  bumi  tidak  tersebar  merata  dan  memiliki  kondisi  yang 

berlainan serta ketersediaannya disuatu tempat akan bervariasi menurut waktu 

baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sumber utama airtanah adalah air 

hujan  (Suharyadi,  1984).  Dalam  siklus  hidrologi  air  hujan  yang  jatuh 

kepermukaan  tanah  sebagian  akan  dialirkan  menjadi  aliran  permukaan 

(surface  run  off),  dan  sebagian  lagi  meresap  ke  dalam  tanah  (infiltrasi) 

menjadi airtanah.  

Manusia dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan hidup sehari-

hari banyak menggunakan airtanah. Alternatif ini disebabkan karena airtanah 

lebih  baik  dari  segi  kualitasnya  maupun  kuantitasnya  bila  dibandingkan 

dengan  air  permukaan.  Dari  segi  kualitas  pengaruh  dari  pencemaran  lebih 

sedikit,  sedangkan dari  segi  kuantitas  continuitas atau  keberadaan airtanah 

lebih baik. 

Agihan  airtanah  di  suatu  daerah  tidak  semuanya  mempunyai  potensi 

airtanah yang baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik daerah seperti 

curah  hujan,  jenis  batuan,  sifat  fisik  dan  kimia  batuan  penyusunnya, 

kemiringan lereng, dan panjang lereng, dan perubahan penggunaan lahan oleh 

manusia di daerah tersebut. 

Antara Sungai Tuntang sampai dengan Sungai Banjaran di Kabupaten 

Demak adalah dataran aluvial pantai. Seperti halnya dataran aluvial pantai di 

daerah lain di Pantai Utara Pulau Jawa, pada umumnya airtanah mempunyai 
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rasa  agak  payau,  payau,  dan  sebagian  berasa  tawar.  Keterbatasan  airtanah 

tawar pada dataran aluvial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang 

paling dominan adalah adanya pengaruh air laut pada akuifer pantai. Adanya 

connate  water atau  air  yang  terjebak  dalam  lapisan  lempung  akan 

mempengaruhi rasa airtanah menjadi payau atau asin. Pengaruh air laut sangat 

beragam, sehingga agihannya tidak menentu. Pengaruh air laut yang terjadi 

bisa  dikarenakan  masuknya  air  laut  kedaratan,  yang  kemudian  bercampur 

dengan  airtanah  tawar  sehingga  airtanah  tawar  berubah  menjadi  asin  atau 

payau. Masuknya air laut itu sendiri bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu 

karena terjadi kenaikan muka air laut dan pengambilan airtanah secara besar-

besaran  yang  mengakibatkan  terjadinya  penurunan  muka  airtanah.  Selain 

pengaruh air  laut,  asinnya  airtanah daerah penelitian juga dipengaruhi oleh 

litologi.  Material  endapan  yang  berasal  dari  pantai  dan  dengan  keadaan 

topografi yang datar, mengakibatkan intrusi permukaan melalui saluran dan 

kanal-kanal.

Permasalahan di atas mengakibatkan beberapa air sumur penduduk yang 

sebagian  besar  merupakan  sumur  dangkal,  berasa  agak  payau,  payau  dan 

sebagian berasa tawar,  sehingga mengakibatkan airtanah di daerah tersebut 

tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  baik  untuk  kebutuhan  domestik 

maupun kebutuhan industri. Masyarakat terpaksa menggunakan airtanah asin 

atau  payau  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Daerah  penelitian 

mencakup dua Kecamatan  yaitu  sebagian Kecamatan Demak dan sebagian 

Kecamatan Bonang. 

Beberapa  desa  di  Kecamatan  Demak  yang  masuk  dalam  daerah 

penelitian adalah desa  Kali Kondang, Katonsari, Bintoro, Mangunjiwan, dan 

Donorejo. Dari kelima desa tersebut ditemukan airtanah agak payau, payau 

dan tawar yang menyebar merata hampir di semua desa. Berdasarkan data dari 

BPS tahun 2005 jumlah penduduk dari kelima desa tersebut mencapai 36.599 

jiwa.  Menurut  Soenarso  Simoen  dalam  Dina  Syafrianingsih  (2001) 

mengatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  konsumsi  air  minum  penduduk 

dipedesaan dan perkotaan. Besar konsumsi air oleh penduduk untuk daerah 
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pedesaan di  Indonesia  berkisar  antara  60-80 liter/kapita/hari,  sedang untuk 

daerah  perkotaan  yang  meliputi  kota  besar  konsumsinya  antara  60-150 

liter/kapita/hari atau rata-rata 100 liter/kapita/hari. Wilayah kecamatan Demak 

masuk  dalam  kategori  kota,  dengan  jumlah  penduduk  36.599  sehingga 

besarnya  kebutuhan  air  untuk  kelima  desa  tersebut  yaitu  berkisar  antara 

2.195.940-5.489.850 atau rata-rata 3.569.900 liter/kapita/hari. Masyarakat di 

kelima desa tersebut  sangat  mengandalkan jaringan air  bersih dari  PDAM, 

sementara itu PDAM tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan air dari kelima 

desa tersebut. PDAM hanya dapat memenuhi sekitar 679.634 liter/kapita/hari 

dari seluruh kebutuhan masyarakat di kelima desa tersebut. Jumlah tersebut 

dirasa  masih  sangat  kurang.  Berdasarkan  data  dari  PDAM  di  desa 

Kalikondang terdapat 1.380 pelanggan yang menggunakan air dari PDAM,di 

desa Katonsari terdapat 1.400 pelanggan yang menggunakan air dari PDAM, 

di desa Mangunjiwan sebanyak 1.458 pelanggan, di desa Bintoro sebanyak 

3.886  pelanggan  dan  di  desa  Donorejo  tidak  terdapat  pelanggan,  oleh 

karenanya  masyarakat  Donorejo  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  untuk 

kehidupan  sehari-hari  sangat  mengandalkan  airtanah  yang  telah  diketahui 

bahwa airtanah di daerah Donorejo terasa payau. Untuk kebutuhan air minum, 

masyarakat Donorejo memanfaatkan tandon air yang dibuat oleh PDAM di 

wilayah Donorejo dan sekitarnya. 

Beberapa  desa  di  Kecamatan  Bonang  yang  masuk  dalam  daerah 

penelitian adalah desa Sukodono, desa Krajanbogo, Jatimulyo, Kembangan, 

Karangrejo,  Tlogoboyo,  Gebangarum, Gebang dan Morodemak. Kecamatan 

Bonang  ini  berbatasan  langsung  dengan  laut.  Dari  sembilan  desa  di 

Kecamatan Bonang terdapat airtanah agak payau, payau dan hanya ada satu 

sumur di  Desa Kembangan yang airtanahnya  tawar.  Berdasarkan data  dari 

BPS tahun 2004 jumlah penduduk dari kesembilan desa di kecamatan Bonang 

yang  masuk  kedalam  daerah  penelitian  sebesar  25.720  jiwa.  Kecamatan 

Bonang termasuk dalam kategori desa, jadi dapat dikalkulasikan kebutuhan air 

penduduk  dari  delapan  desa  tersebut  antara  1.543.200-2.057.600  liter/hari. 

Masyarakat di daerah tersebut sangat mengandalkan airtanah untuk memenuhi 
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kebutuhan sehari-hari, karena PDAM hanya dapat menyediakan air sebanyak 

± 32.407 liter/hari. Jumlah tersebut masih sangat kurang, sehingga sebagian 

besar  masyarakat  di  daerah tersebut  hanya  memanfaatkan  air  tandon  yang 

sediakan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dari data yang 

diperoleh  dari  PDAM  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  menjadi  pelanggan 

PDAM. Tercatat sebanyak 122 pelanggan PDAM yaitu di desa Gebang.    

Bertolak  dari  permasalahan  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk 

melakukan penelitian tentang airtanah yang dapat dimulai dengan penelitian 

awal mengenai  analisis  pola agihan kadar garam airtanah dan faktor-faktor 

yang  mempengaruhi  keasinan  airtanah  tersebut  mengingat  pentingnya 

ketersediaan  airtanah  tawar  dalam pemenuhan  kebutuhan hidup sehari-hari 

serta  belum  pernah  diadakan  penelitian  mengenai  airtanah  di  daerah 

penelitian, dengan judul “POLA AGIHAN KADAR GARAM AIRTANAH 

BEBAS  DI  DATARAN  ALUVIAL  ANTARA  SUNGAI  TUNTANG 

SAMPAI SUNGAI BANJARAN KABUPATEN DEMAK”.

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa poin permasalahan 

sebagai berikut:

a. Bagaimana pola agihan kadar garam airtanah berdasarkan nilai DHL di 

dataran  aluvial  antara  Sungai  Tuntang  sampai  Sungai  Banjaran 

Kabupaten Demak?

b. Faktor apa yang mengakibatkan airtanah di dataran aluvial antara Sungai 

Tuntang sampai Sungai Banjaran Kabupaten Demak menjadi asin?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengkaji  pola  agihan  kadar  garam airtanah  berdasarkan  nilai  DHL di 

dataran aluvial antara Sungai Tuntang sampai Sungai Banjaran Kabupaten 

Demak.
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b. Mengetahui  faktor  yang  mengakibatkan   asinnya  airtanah  di  dataran 

aluvial antara Sungai Tuntang sampai Sungai Banjaran Kabupaten Demak.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  bagi  ilmu 

pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  bidang  konsentrasi  airtanah  secara 

khusus  dan lingkungan secara umum,  dan diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang kondisi airtanah di dataran aluvial Kabupaten Demak.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Airtanah merupakan salah satu bagian dari sistem sirkulasi air di bumi, 

yang dikenal dengan siklus hidrologi (Todd, 1980). Gerakan airtanah di muka 

bumi sesuai dengan siklus hidrologi dari atmosfir jatuh ke permukaan bumi 

akan berakhir ke lautan dan seterusnya.  Banyaknya airtanah disuatu daerah 

tergantung  pada  :  iklim,  vegetasi  penutup,  topografi,  derajad 

kesarangan/porositas (Suharyadi, 1984). 

Airtanah di dataran aluvial pantai sedikit banyak akan terpengaruh oleh 

air  laut.  Menurut  Suyono  Sosrodarsono  dan  Kensaku  Takeda  (1993) 

menjelaskan  bagaimana  kondisi  airtanah  di  dataran  aluvial,  adalah volume 

airtanah  dalam  dataran  aluvial  ditentukan  oleh  tebal,  penyebaran  dan 

permeabilitas  dari  akuifer  yang  terbentuk  dalam aluvium yang  mengendap 

dalam daratan.

Airtanah  berada  dalam  formasi  yang  tembus  air  (permeable)  yang 

dinamakan  akuifer,  yaitu  formasi-formasi  yang  mempunyai  struktur  yang 

memungkinkan adanya  gerakan air  melaluinya  dalam kondisi  medan (field  

condition)  biasa.  Sebaliknya  formasi  yang  sama  sekali  tidak  tembus  air 

(impermeable) dinamakan aquiclude. Formasi tersebut mengandung air, tetapi 

tidak memungkinkan adanya gerakan air yang melaluinya (Soemarto, 1995). 

Kapasitas suatu formasi untuk menampung air diukur dengan porositas, yaitu 

perbandingan antara volume pori-pori terhadap volume total formasi tersebut 

(linsley,  1991).  Pasir  dalam  endapan  laut  dan  danau  pada  umumnya 
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mempunyai besar butir yang serba sama dan mempunyai tekstur yang lebih 

halus dibandingkan dengan endapan aluvial. Karena keadaan lingkungannya 

lebih konstan, maka tebal endapannya lebih merata dan lebih luas, lebih-lebih 

pada  endapan  laut  banyak  faktor  yang  mengfendalikan  tekstur,  tebal  dan 

luasnya bahan yang diendapkan yang meliputi jenis dan besarnya bahan yang 

tersedia (yang diangkut oleh sungai atau dikikis oleh gelombang laut),  dan 

jarak dari pantai dan dalamnya lautan. Formasi laut yang terbaik untuk tanah 

adalah pasir dan batu pasir (Soemarto, 1995). 

Suatu formasi akuifer sangat dipengaruhi oleh batuan penyusun akuifer 

tersebut.  Batuan  penyusun  akuifer  tersebut  mengandung bermacam-macam 

mineral  yang  secara langsung dapat  mempengaruhi  mutu airtanah.  Dataran 

alluvial  pantai  biasanya  tersusun  atas  material  endapan  yang  banyak 

mengandung  CaSO4,  NaCl,  Mg dan K (Katilli,1970).  Menurut  Hem,  1970 

airtanah juga dipengaruhi oleh batuan, yaitu bentuk dan ukuran batuan, tekstur 

dan  porositas,  struktur,  kemiringan  lereng,  panjang  lereng  yang  akan 

mempengaruhi lamanya kontak antara air dengan batuan yang mengakibatkan 

semakin banyak unsur kimia dari batuan terlarut dalam airtanah tersebut.

Sekumpulan sistem akuifer dengan kondisi hidrogeologis yang spesifik 

disebut mandala hidrogeologi.  Sebuah mandala hidrogeologi dibangun oleh 

sekumpulan  akuifer   yang  mempunyai  sifat  fisik  serupa,  dengan dinamika 

hidrolika serupa pula, dan dikontrol oleh sebuah tatanan geologi tertentu. Di 

Pulau Jawa terdapat 4 mandala hidrogeologi yang berperan sebagai reservoir 

airtanah. Mereka adalah mandala hidrogeologi pantura, mandala hidrogeologi 

gunung  api  kuarter,  mandala  hidrogeologi  vulkanik  tersier,  dan  mandala 

hidrogeologi karst. Mandala hidrogeologi pantura terletak disepanjang pantai 

(pesisir) utara Pulau Jawa. Penyebarannya memanjang dari Barat ke Timur. 

Secara  umum mandala  ini  dibangun  oleh  sistem-sistem hidrogeologi  yang 

terdiri  dari  akuifer-akuifer  berbutir.  Batuan  penyusun  akuifer  merupakan 

endapan sungai,  endapan limpah banjir,  dan endapan pantai  yang  berumur 

Holosen (< 10000 tahun). Sementara itu yang bertindak sebagai batuan dasar 

kedap  (impermeabel  bedrock)  adalah  batuan  sedimen  laut  dangkal  yang 
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berumur Tersier, dan atau batuan vulkanik berumur Plestosen (sekitar 10000 

tahun sampai 1800000 tahun). Mandala ini memiliki topografi datar sampai 

miring  landai.  Selalu  berbatasan  dengan  Laut  Jawa  di  sebelah  Utara. 

Permukaan airtanah di Mandala Pantura biasanya dangkal, yaitu kurang dari 

10 meter dari permukaan. Karena akuifer termasuk sedimen klastik, maka air 

bergerak dengan cara merembes (diffuse flow) (Kusumayudha, 2003). 

Mandala  hidrogeologi  Pantura  secara  umum memiliki  airtanah  sangat 

dangkal,  mudah dibuat  sumur,  debit  air  besar,  akan tetapi  di  dekat  pantai, 

fasies  airtanah  pada  umumnya  khlorida  dengan  rasa  payau.  Akuifer  pada 

umumnya mempunyai  daya dukung rendah. Daerah ini juga mudah dilanda 

banjir karena elevasi yang mendekati muka air laut (Kusumayudha, 2003).

Airtanah  di  dataran  aluvial  pantai  biasanya  terasa  asin.  Hal  ini 

disebabkan karena pengaruh laut. Menurut Fetter (1988) dalam bukunya yang 

berjudul “Applied Hidrology” menyatakan bahwa di akuifer pesisir terdapat 

airtanah  asin.  Asinnya  airtanah  disebabkan  dua  hal,  yaitu:  yang  pertama 

karena air connate yang terjebak dalam akuifer, kedua karena intrusi air asin 

ke dalam airtanah. Air connate adalah air yang terjebak dalam sebuah formasi 

batuan pada saat  formasi  tersebut  terbentuk.  Menurut Ersin Seyhan (1977) 

dalam bukunya  yang  berjudul  “Dasar-Dasar  Hidrologi”  juga  menerangkan 

bahwa air  connate adalah air  yang terjebak pada beberapa batuan sedimen 

atau  gunung  pada  saat  asal  mulanya.  Air  tersebut  biasanya  sangat 

termineralisasi. 

Pengeboran  airtanah  untuk  berbagai  keperluan  sampai  saat  ini  tetap 

tinggi  dan  cenderung  meningkat,  seiring  perkembangan  kota  yang 

berlangsung secara cepat. Menurut  Kodoatie (1996) peningkatan penduduk 

dengan  segala  macam  aktifitasnya  akan  proporsional  dengan  peningkatan 

berbagai  masalah.  Kekurangan suplai  air  bersih,  perubahan fisik-kimia dan 

biologis,  problem  salinitas,  degradasi  kesehatan  lingkungan,  dan  dampak 

negatif yang lain menjadi masalah yang selalu aktual. Selain penurunan muka 

airtanah,  asinnya  airtanah  juga  disebabkan  adanya  alih  fungsi  lahan  yang 

dahulu adalah pemukiman, hutan, sekarang berubah menjadi tambak sehingga 
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akan  terjadi  rembesan  dan  mempengaruhi  airtanah  yang  disebut  intrusi 

permukaan. Intrusi permukaan juga biasa terjadi melalui sungai, kanal-kanal, 

dan saluran yang bermuara di laut. Air laut pada saat pasang akan mengalir 

kedaratan  melalui  sungai,  kanal  dan  saluran  sehingga  akan  mempengaruhi 

airtanah.

Intrusi air laut dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa pada aliran air 

laut yang masuk kedalam daratan, sehingga terjadi pertemuan antara air asin 

dan air tawar. Pada pertemuan ini ada suatu mintakat difusi (zone of diffusion) 

dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut.

Gambar  1.1.  Sirkulasi  airtanah  tawar  dan asin  pada  mintakat  difusi  di 

akuifer pesisir (Cooper Jr, 1964 dalam Fetter, 1988) 

Di mintakat ini air asin dan air tawar bercampur secara teori dianggap ada 

batas yang tegas antara air asin dan air tawar yang disebut “interface”. Untuk 

mengetahui  posisi  interface dan  mendeteksi  intrusi  adalah  dengan 

menggunakan metode GHYZBEN-HERZBERG yang dapat diterangkan pada 

Gambar 1.2 sebagai berikut.
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Gambar  2.1  Interface antara  airtanah  tawar  dengan  air  asin  (Suyono 

Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 1993)

Untuk menentukan kedalaman interface dengan cara ini diperlukan data 

density  air  laut,  density  air  tawar  dan  elevasi  muka  airtanah.  Dengan 

menggunakan data ini kedalaman interface dapat dihitung dengan rumus:

hs = f  - s 
f 
ρρ

ρ
 x hf

Dimana hs = kedalaman interface dari muka air laut

hf = ketinggian muka airtanah dari muka air laut

f   = density airtanah tawar  = 1000 gr/cm3

s   = density air laut = 1025 gr/cm3

Penentuan  kadar  garam  dalam  airtanah  dapat  ditentukan  melalui 

pengukuran nilai DHL. Daya Hantar Listrik adalah kemudahan suatu larutan 

atau zat cair yang menghantarkan arus listrik (Hem, 1970). Penentuan nilai 

DHL dapat dijadikan sebagai penentu besarnya kadar garam dan zat terlarut 

lainnya dalam airtanah. DHL juga dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya 

intrusi air laut. 

Berdasarkan  data  hasil  pengkuran  daya  hantar  listrik  dan  kedalaman 

sumur dapat digambarkan juga posisi bidang kontak antara air tawar dan air 

asin.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  seberapa  jauh  air  asin  menyusup 

masuk ke arah darat. 
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Kloostermen  (1989)  dalam  Kristiana  Wulansari  (2003)  menerangkan 

dalam desertasinya yang berjudul “Groundwater How System in the Northern 

Coastal Low Lands of West and Central Java, Indonesia” yang penelitiannya 

di daerah Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, 

bahwa daerah pesisir Utara Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan dataran 

aluvial yang terbentuk oleh proses marin. Di dalam akuifer pesisir ini terdapat 

endapan-endapan  lempung  marin  yang  berupa  lensa-lensa.  Didalam lensa-

lensa ini terjebak air  connate  (air  fosil)  asin sejak formasi ini terbentuk di 

daerah laut. Dalam hal ini Kloostermen membuktikan bahwa air ini adalah air 

connate dengan  analisa  kimia  air  yaitu  didapatkannya  pertukaran  kation 

(cation  exchange)  dalam  garam-garam  yang  terlarut.  Untuk  terjadinya 

pertukaran kation diperlukan waktu yang lama, ratusan bahkan ribuan tahun 

dalam  keadaan  anaerob.  Sehingga  kalau  di  dalam  airtanah  telah  terjadi 

pertukaran kation menunjukkan adanya  air  yang terjebak di dalam formasi 

pada waktu ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Disamping itu Kloostermen 

mengemukakan  adanya  sesar-sesar  bertingkat  yang  sejajar  pantai  yang 

mempengaruhi atau mengganggu aliran airtanah. 

Hayyinah  Hamidah (1994)  yang  melakukan penelitian  tentang  agihan 

kadar  garam airtanah  di  dataran  aluvial  Kabupaten  Rembang.  Tujuan  dari 

penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  agihan kadar  garam airtanah  bebas 

secara  vertikal  dan  horizontal  berdasarkan  pada  variasi  nilai  Daya  Hantar 

Listrik (DHL), dan mengetahui seberapa jauh tingkat penyusupan air laut ke 

dalam  akuifer  pantai  dengan  menggunakan  metode  Chlorida  Bicarbonate  

Ratio. 

Pengukuran sumur ditentukan dengan jalur pengukuran (line method), 

terdiri  dari  empat  jalur  pengukuran,  yaitu  jalur  pengukuran  I,  II,  III  yang 

arahnya  tegak  lurus  dengan  garis  pantai  dan  jalur  pengukuran  IV  searah 

dengan garis pantai, disamping itu diukur juga sumur-sumur yang lokasinya 

diluar  jalur  pengukuran,  dimaksudkan untuk mengetahui  adanya  perbedaan 

faktor yang menyolok dari variabel yang diukur tersebut. 
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Dari hasil pengukuran keasinan airtanah berdasarkan nilai DHL, airtanah 

daerah  penelitian  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  kurang  dari 

1500µmhos/cm adalah air tawar, 1500-5000µmhos/cm adalah air agak payau, 

dan 5000-15000µmhos/cm adalah air payau. 

Dari hasil penelitian agihan kadar garam airtanah pada dataran aluvial di 

daerah Rembang dapat diambil kesimpulan bahwa asinnya airtanah di daerah 

Rembang dan sekitarnya sebagian disebabkan oleh intrusi air laut yaitu pada 

daerah dekat pantai di desa Banggi, disamping itu asinnya airtanah sebagian 

juga disebabkan karena adanya  connate water  atau adanya air yang terjebak 

dalam lapisan lempung selama proses pembentukan batuan yaitu pada daerah 

yang lokasinya agak jauh dari pantai. 

Kristiana Wulansari dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Kualitas 

Airtanah Bebas untuk Air Minum di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” 

tahun  2003,  adalah  mengkaji  tentang  agihan  wilayah  airtanah  berdasarkan 

mintakat  nilai  DHL  dan  mengevaluasi  kualitas  airtanah  bebas  untuk  air 

minum. 

Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan 

teknik  sampling  dan  survey  lapangan.  Teknik  sampling  digunakan  untuk 

menentukan  nilai  DHL dan untuk  menentukan  lokasi  pengambilan  sampel 

airtanah.  Teknik  sampling  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  DHL 

adalah  dengan  grid  area  sampling.  Nilai  DHL  yang  diperoleh  digunakan 

sebagai  strata  dalam  menetukan  lokasi  pengambilan  airtanah  dengan 

menggunakan metode stratified sampling. 

Hasil dari pengukuran agihan wilayah airtanah berdasarkan nilai DHL, 

daerah penelitian adalah berasa payau hingga asin. Daerah yang airtanahnya 

berasa payau adalah desa Dombo, Jetaksari,  Kalisari,  Karangasem, Sayung, 

Gemulak,  Tugu,  Sriwulan,  sedangkan daerah yang  airtanahnya  berasa  asin 

yaitu di desa Banjarsari, Surodadi, Sidorejo, Timbulsloko, Bedono, Purwosari, 

Sidogemah,  Loireng,  Prampelan,  Tambakroto,  dan  Pilangsari.  Asinnya 

airtanah di daerah penelitian adalah disebabkan oleh intrusi air laut di dekat 

pantai. 
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Kualitas  airtanah  daerah  penelitian  sebagian  besar  secara  fisik 

memenuhi  syarat  untuk air  minum,  hanya  ada  satu yang  melampaui  batas 

kekeruhan  sebesar  5,6  di  desa  Sidogemah,  tetapi  secara  kimia  kurang 

memenuhi syarat sebagai air minum. Sebagian besar mempunyai konsentrasi 

yang  tinggi  yaitu  unsur-unsur  Mg (Banjarsari),  Kalsium (Sidogemah),  dan 

kesadahan (Sidogemah). 

Berdasarkan uraian diatas penulis membandingkan beberapa penelitian 

sebelumnya antara lain: 

a. Kristiana  Wulansari  dalam  hal  analisa  kualitas  airtanah  berdasarkan 

mintakat nilai DHL.

b. Hayyinah  Hamidah dalam hal  analisa  agihan kadar  garam berdasarkan 

nilai DHL dan tingkat penyusupan air laut ke dalam akuifer pantai.
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Tabel 1.1. perbandingan penelitian sebelumnya
Penulis Hayyinah hamidah

(1994) 
Kristiana Wulansari (2003) Arif Rahmawan (2005)

Judul 

Tujuan 

Metode 

Hasil

Agihan  kadar  garam 
airtanah bebas pada dataran 
aluvial antara Sungai Lasem 
sampai  Sungai 
Karanggeneng  daerah 
Rembang

1. Mengetahui 
agihan  kualitas 
airtanah.

2. Mengevaluasi 
kualitas  airtanah 
bebas  untuk  air 
minum. 

Observasi,  analisa  data 
primer dan uji laboratorium

 Dari  hasil  penelitian 
keasinan  airtanah 
berdasarkan  nilai 
DHL,  airtanah  di 
daerah penelitian dapat 
diklasifikasikan 
sebagai  berikut: 
kurang  dari 
1500µmhos/cm adalah 
air  tawar,  1500-
5000µmhos/cm  agak 
payau,  5000-
15000µmhos/cm 
adalahair payau.

 Asinnya  airtanah  di 
daerah  penelitian  dan 
sekitarnya  sebagian 
disebabkan oleh intrusi 
air  laut  pada  daerah 
dekatpantai  di  desa 
Banggi,  selain  itu 
asinnya  airtanah 
sebagian  juga 
disebabkan  oleh 
connate water yaitu di 
daerah yang agak jauh 
dari pantai.

 Evaluasi  kualitas  airtanah 
bebas  untuk  air  minum  di 
Kecamtan  Sayung 
Kabupaten Demak

1. Mengetahui  agihan 
kualitas airtanah bebas 
berdasarkan  mintakat 
nilai DHL

2. Mengevaluasi  kualitas 
airtanah  bebas  untuk 
air minum.

Observasi  dan  uji 
laboratorium.

 Hasil  pengukuran 
agihan  wilayah 
airtanah  berdasarkan 
nilai  DHL,  daerah 
penelitian  berasa 
payau  hingga  asin. 
Daerah  yang 
airtanahnya  berasa 
payau  yaitu  di  desa 
Dombo,  Jetaksari, 
Kalisari, 
Karangasem, Sayung, 
Gemulak,  Tugu, 
Sriwulan,  sedangkan 
daerah  yang 
airtanahnya  berasa 
asin  adalah  desa 
Banjarsari,  Surodadi, 
Sidorejo, 
Timbulsloko,  dan 
Pilangsari.  Asinnya 
airtanah  diebabkan 
oleh intrusi air laut di 
dekat pantai. 

Pola agihan kadar garam 
airtanah  bebas  antara 
Sungai  Tuntang  sampai 
Sungai  Banjaran 
Kabupaten Demak

1. Mengetahui 
pola  agihan 
kadar  garam 
airtanah  

2. Mengetahui 
faktor  yang 
mengakibatkan 
asinnya 
airtanah.

Observasi,  analisa  data 
primer dan data sekunder

1.6 Kerangka Penelitian

Wilayah pantai yang umumnya datar, berbatasan dengan laut,  banyak 

sungai,  airtanah  yang  relatif  dangkal  tentu  sangat  mendukung  berbagai 
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pembangunan.  Wilayah  pantai  juga  berbatasan  dengan  laut  sehingga  di 

beberapa  tempat  dapat  dikembangkan  menjadi  pelabuhan  sehingga  dapat 

terjalin  komunikasi  ke  luar  pulau,  serta  adanya  wilayah  penangkapan  dan 

budidaya perikanan laut.  Wilayah pantai  juga banyak terdapat  sungai yang 

bermuara di laut dan sekaligus menjadi sumber air tawar untuk wilayah pantai 

tersebut.  Airtanah  di  dataran  pantai  juga  relatif  dangkal  karena  tanah  di 

wilayah  dataran  pantai  mempunyai  tanah  yang  lunak,  gembur,  berpori 

sehingga dapat menjadi akuifer airtanah yang baik dan dangkal dibandingkan 

dengan wilayah pegunungan. 

Airtanah  wilayah  pantai  sedikit  banyak  akan  terpengaruh  oleh  laut, 

sehingga airtanah wilayah pantai menjadi payau dan asin. Asin dan payaunya 

airtanah  disebabkan  oleh  intrusi  air  asin.  Topografi  yang  rendah  serta 

banyaknya  sungai  dan  saluran   ini  memungkinkan  intrusi  air  laut  melalui 

permukaan. Konsentrasi garam pada daerah tergenang tercampur oleh airtanah 

bebas yang berasal dari airtanah maupun air permukaan dapat menyebabkan 

asinya airtanah. Pengeboran airtanah di wilayah pantai secara berlebihan dapat 

mengakibatkan  turunnya  muka  airtanah  sehingga  air  laut  akan  masuk  ke 

dalam  akuifer  airtanah  dan  mengakibatkan  airtanah  menjadi  asin.  Untuk 

mendeteksi intrusi air laut dengan menggunakan metode Ghyzben-Herzberg.  

Untuk  mengetahui  tingkat  keasinan  airtanah  dapat  dideteksi  dengan 

menggunakan nilai daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah kemampuan 

suatu  zat  untuk  mengalirkan  arus  listrik.  Besar  kecilnya  nilai  DHL 

dipengaruhi  oleh  jumlah  garam  terlarutmya.  Semakin  tinggi  nilai  DHL 

semakin besar kandungan garam terlarutnya. 
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Gambar 1.3 : DIAGRAM ALIR KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: Penulis tahun 2007
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1.7 Data dan Metode Penelitian

1.7.1 Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan 

cara pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data 

sekunder  berupa  data  statistik,  buku,  peta,  dan  referensi-referensi 

pendukung lainnya yang didapat dari instansi-instansi terkait.

Data primer yang dibutuhkan adalah:

Data yang diperoleh dari lapangan

a. Daya Hantar Listrik (DHL)

b. Kedalaman sumur dan tinggi muka air tanah

Data sekunder yang diperlukan

a. Data curah hujan dan temperatur  didapat  dari  Badan Meteorologi 

dan Geofisika Semarang, yang digunakan untuk menentukan jenis 

iklim daerah penelitian.

b. Data  penduduk  yang  didapat  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) 

Kabupaten  Demak,  yang  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah 

penduduk daerah penelitian. 

c. Peta  topografi  di  dapat  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) 

Kabupaten  Demak,  yang  digunakan  untuk  mengetahui  letak  dan 

ketinggian tempat daerah penelitian. 

d. Peta  penggunaan  lahan  yang  didapat  dari  Badan  Pertanahan 

Nasional  (BPN)  Kabupaten  Demak,  yang  digunakan  untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan daerah penelitian. 

e. Peta jenis tanah yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Demak, yang digunakan untuk mengetahui jenis tanah di 

daerah penelitian. 

16



f. Peta geologi yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Demak, yang digunakan untuk mengetahui jenis batuan 

dan penyebarannya. 

1.7.2 Metode Penelitian

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

dengan menggunakan metode survei. Metode survei adalah penyelidikan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan  secara  faktual  baik  tentang  institusi  sosial, 

ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau daerah (Nazir, 1988). 

Yang menjadi sampel  dalam penelitian ini  adalah sumur,  untuk 

dilakukan pengukuran nilai DHL dan pengukuran kedalaman muka air 

sumur. Penentuan lokasi pengukuran adalah dengan menggunakan line  

method. Jalur pengukuran yang diambil tegak lurus dengan garis pantai. 

Jalur pengukuran ada 3 yaitu:

1. Antara  Desa Morodemak sampai dengan Desa Katonsari

2. Antara Desa Morodemak sampai dengan Desa Katonsari

3. Antara Desa Morodemak sampai dengan Desa Kalikondang 

Lokasi jalur pengukuran dapat dilihat pada gambar 1.4. 

Penentuan  lokasi  sumur  pada  masing-masing  jalur  pengukuran 

adalah dengan menggunakan  teknik  sampling.  Teknik  sampling  yang 

digunakan adalah dengan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih 

berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  Adapun 

pertimbangan dalam pengambilan sampel sumur dan nilai DHL adalah 

perubahan  penggunaan  lahan,  karena  dari  penggunaan  lahan  yang 

berbeda kualitas dan kuantitas airtanahnya akan berbeda pula. 

Pengukuran  sumur  ini  meliputi  pengukuran  nilai  DHL, 

pengukuran  kedalaman  sumur  dan  pengukuran  tinggi  muka  airtanah. 

Pengukuran  nilai  DHL  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  kadar 

garam  airtanah  sedangkan  pengukuran  kedalaman  sumur  dan  tinggi 

muka  airtanah  dilakukan  untuk  menentukan  posisi  interface.  Jumlah 

17



sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 41 sumur yang tersebar 

di  seluruh  daerah  penelitian.  Dari  ketiga  jalur  pengukuran  tersebut 

diketahui  jalur  pengukuran  I  terdapat  8  sumur,  jalur  pengukuran  II 

terdapat 6 sumur, dan jalur pengukuran III terdapat 8 sumur. 
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Jumlah sumur yang berada di tiga jalur pengukuran sebanyak 22 sumur, 

sedangkan 19 sumur lainnya berada di luar jalur pengukuran. 

 Alat dan bahan yang digunakan adalah:

1. Meteran yang digunakan untuk mengukur tinggi muka airtanah.

2. EC  meter  merk  Lammote  Chemical  tipe  21620  yang  digunakan 

untuk mengetahui nilai DHL. 

1.8 Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penafsiran peta yang terdiri dari :

1) Peta topografi skala 1 : 50.000

2) Peta geologi Kabupaten Demak skala 1 : 25.000

3) Peta penggunaan lahan Kabupaten Demak skala 1 : 25.000

4) Peta tanah Kabupaten Demak skala 1 : 25.000

c. Orientasi lapangan

Dalam tahap ini dilaksanakan orientasi lapangan sebelum mengadakan 

penelitian.  Tujuan dari  orientasi  lapangan adalah untuk pengecekan 

data sekunder dan penentuan lokasi pengukuran.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pengumpulan data primer 

1) Data kedalaman sumur dan tinggi muka air sumur

2) Daya Hantar Listrik (DHL).

b. Pengumpulan data sekunder

1) Data curah hujan digunakan untuk menentukan jenis iklim daerah 

penelitian
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2) Data  jumlah  penduduk  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah 

penduduk daerah penelitian

3. Tahap Pengolahan Data, Analisa, dan Penyajian

a. Batas wilayah dari masing-masing airtanah bebas.

Untuk mengetahui  batas  wilayah  dari  masing-masing airtanah 

bebas atau untuk mengetahui agihan kadar garamnya didasarkan pada 

nilai  DHLnya.  Airtanah  tergolong  kedalam  air  asin  apabila  nilai 

DHLnya tinggi, dan sebaliknya semakin kecil nilai DHLnya airtanah 

tergolong  airtanah  tawar.  Dasar  klasifikasi  yang  digunakan  adalah 

klasifikasi yang dikeluarkan oleh DPU (Dinas Pekerjaan Umum) seksi 

Hidrologi, yaitu hasil modifikasi dari Hem, J. D dan Davis yang telah 

disesuaikan  dengan keadaan di  Indonesia.  Pengklasifikasiannya  ada 

pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2. Klasifikasi Daya Hantar Listrik
No Jenis Air DHL (µmhos/cm)
1.

2.

3.

4.

5.

Air tawar

(Fresh Water)

Air agak Payau

(Slight Brackish Water)

Air Payau

(Brackish Water)

Air Asin

(Salty Water)

Air Garam

(Brine Water)

< 1.500

1.500-5.000

5.000-15.000

15.000-50.000

> 50.000

Sumber: DPU, Seksi Hidrologi Kab. Demak Tahun 1986

b. Intrusi Air Asin dan Interface

Intrusi  air  asin adalah proses  menyusupnya  air  laut  ke dalam 

airtanah tawar dalam keadaan tercampur pada akuifer pantai (Bouwer, 
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1978). Proses intrusi laut disebabkan adanya penurunan muka airtanah 

(water table) pada akuifer bebas atau bidang pizometric pada akuifer 

tertekan  (Todd.  D.  K,  1959).  Pemompaan  airtanah yang  berlebihan 

pada akuifer pantai dapat menyebabkan terjadinya intrusi air laut, di 

samping  itu  juga  dapat  disebabkan  masuknya  air  laut  kedaratan 

melalui kanal, saluran, rawa dan sebagainya. 

Proses  intrusi  air  laut  dapat  diketahui  dengan  menggunakan 

hukum Ghyzben-Herzberg. Pada keadaan statis korelasi antara air asin 

(air laut) dengan air tawar didasarkan atas perbedaan berat jenis atau ρ 

(Rho) dari masing-masing air tersebut, maka bidang batas antara air 

laut dengan airtanah tawar tergantung pada keseimbangan keduanya. 

Hubungan antara air  laut  dengan airtanah tawar pada daerah pantai 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

hs = f  - s 
f 
ρρ

ρ
 x hf

(Suyono Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 1993)

Dimana hs = kedalaman interface dari muka air laut

hf = ketinggian muka airtanah dari muka air laut

f   = density airtanah tawar  = 1000 gr/cm3

s   = density air laut = 1025 gr/cm3

Dengan menggunkan rumus tersebut, dapat diketahui jarak  interface 

dari permukaan air laut.

c. Analisa data

Analisa  data  bertujuan  untuk  menginterpretasikan  data  dalam 

mencari makna yang lebih luas, sehingga dari analisis tersebut dapat 

memperoleh penjelasan yang mendalam tentang masalah yang diteliti 

(Sutikno,  1987).  Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian  ini 

adalah  analisis  deskriptif  yaitu  dengan  menggambarkan  bagaimana 

pola agihan nilai DHL airtanah bebas dan faktor yang mengakibatkan 

asinnya airtanah daerah penelitian. Agihan nilai DHL disajikan dalam 

bentuk grafik, sedangkan pembuktian intrusi disajikan dalam bentuk 
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gambar penampang melintang dari  masing-masing jalur  pengukuran 

dan  peta  yang  menunjukkan  banyaknya  sungai  dan  saluran  serta 

kanal-kanal yang ada di daerah penelitian. 

1.9 Batasan Operasional 

Agihan kadar garam airtanah adalah penyebaran konsentrasi garam yang terlarut 

dalam airtanah. 

Airtanah adalah air yang bergerak dalam tanah dan terdapat dalam ruang-ruang 

antara butir tanah yang membentuk itu dan di dalam retakan-retakan dalam 

batuan (Suyono Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 1983).

Airtanah bebas adalah airtanah dalam akuifer yang tidak tertutup dengan lapisan 

impermeabel (Suyono Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 1983).

Air fosil adalah air yang terjebak pada beberapa batuan sedimen atau gunung pada 

saat  asal  mulanya.  Air  tersebut  biasanya  sangat  termineralisasi  dan 

mempunyai  salinitas  yang  lebih  tinggi  dari  pada  air  laut  (Ersin 

Seyhan,1977). 

Air jebakan adalah air tanah dalam lapisan lempung yang mengendap di dataran 

banjir ditambah langsung dari resapan air sungai (Suyono Sosrodarsono dan 

Kensaku Takeda).

Akuifer adalah formasi batuan yang relatif permeabel yang mampu menyimpan 

air dan meloloskan air dalam jumlah yang berarti untuk mata air dan sumur 

(Todd, 1980).

Daya Hantar Listrik (DHL) adalah kemampuan suatu zat untuk mengalirkan arus 

listrik.

Interface adalah batas pertemuan antara air tawar dan air asin. 

Pola  agihan  kadar  garam  airtanah  adalah  bentuk  dari  penyebaran  konsentrasi 

garam yang terlarut dalam airtanah.  

Salinitas  adalah konsentrasi  rata-rata seluruh garam yang  terlarut  da dalam air 

tanah (Sahala Hutabarat, 1985).

Sumur dangkal adalah sumur yang airnya berasal dari airtanah bebas. 
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