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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang menjadi sumber 

kehidupan bagi seluruh mahluk hidup yang ada di bumi ini, tak ada yang bisa 

menyangkal, bahwa air merupakan elemen penting dalam kehidupan 

manusia, tidak saja untuk dikonsumsi, kebutuhan akan air juga menopang 

banyak aktivitas manusia.  Menurut Kodoatie, (2005) “Air merupakan 

material yang membuat kehidupan terjadi di Bumi”. 

Dari sudut pandang geografi air adalah salah satu objek material 

geografi  (geosfer), dimana studi tentang air dikaji menggunakan pendekatan 

kelingkungan/ekologi maupun pendekatan keruangan dan wilayah. Studi 

tentang air (hidrosfer) mengkaji segala wujud air sebagai objek  yang ada di 

darat  maupun di laut. Adapun salah satu air yang ada didarat yaitu air tanah 

(groundwater).  

Di Indonesia, secara umum “hampir 50 persen kebutuhan air rumah 

tangga berasal dari air tanah (sumber, AMPL, 2010:4)”.  Air tanah 

merupakan salah satu kebutuhan vital dalam aspek kehidupan masyarakat. 

Sumber air tanah digunakan dalam pemenuhan kebutuhan perkotaan maupun 

perdesaan. Untuk daerah perdesaan pemenuhan kebutuhan air umumnya 

berasal dari mataair, ataupun sumur air tanah. Menurut Todd (2005) Mataair 

adalah keluarnya air tanah terkonsentrasi muncul di permukaan tanah sebagai 

arus air yang mengalir. Seperti halnya di Provinsi Jawa Barat Kabupaten 

Subang Kecamatan Serangpanjang lebih tepatnya di Desa Cipancar, air 

mataair dijadikan salah satu andalan untuk melanjutkan kelangsungan hidup, 

dari mulai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum,  

mandi, mencuci, sampai untuk mengairi tanaman pertanian.  

Desa Cipancar yang terletak di kaki Gunung Wayang ini, memiliki 

banyak sekali mataair dengan karakteristik yang hampir serupa, yaitu mataair 

grafitasi (gravity springs) yang muncul diakibatkan  oleh gaya gravitasi dan 
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keluar akibat terpotong oleh topografi. seperti yang telah dikemukakan oleh 

Bryan (1919) dalam Todd (2005), berdasarkan sebab terjadinya mataair 

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: mataair yang dihasilkan oleh tenaga non 

gravitasi (non gravitational spring) dan mataair yang dihasilkan oleh tenaga 

gravitasi (gravitational spring).  

Kebanyakan mataair di Desa Cipancar tidak jauh dari pemukiman 

warga, sehingga dimanfaatkan dengan seenaknya tanpa mempedulikan 

kualitas dari air mataair tersebut. Hampir seluruh warga yang ada di Desa 

Cipancar ini, tidak mengetahui sejauhmana tingkat kelayakan air yang 

mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin mereka 

beranggapan bahwa seluruh mataair yang ada di Desa Cipancar memiliki 

kualitas yang sama antara air mataair yang satu dengan mataair yang lainnya. 

Kemungkinan untuk menjadikan kualitas air mataair yang berbeda ada 

banyak faktor yang mempengaruhi baik dari segi alamiah seperti, kemiringan 

lereng, strata geologi, dan curah hujan, maupun dari segi kegiatan manusia 

yang dapat mencemari kualitas air mataair secara tidak langsung, seperti 

limbah rumah tangga yang mengandung bahan kimia, kontak langsung 

dengan badan air pada saat pengambilan, tempat pembuangan tinja yang 

terlalu dekat dengan mataair atau membuang pada aliran sungai, dll.  

Dari segi penggunaan lahan dan perilaku manusia saja dapat membedakan 

tingkat kualitas mataair yang satu dengan yang lainnya. Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mataair di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang dengan judul penelitian, EVALUASI KUALITAS AIR 

MATAAIR DI DESA CIPANCAR KECAMATAN SERANGPANJANG 

KABUPATEN SUBANG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kualitas mataair di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang untuk keperluan Rumah Tangga? 

b. Bagaimana pengaruh variasi perilaku masyarakat terhadap pengelolaan mataair di 

Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk keperluan 

Rumah Tangga? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengevaluasi kualitas air mataair di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang untuk keperluan Rumah Tangga. 

b. Menganalisis pengaruh variasi perilaku masyarakat terhadap pengelolaan mataair 

di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk keperluan 

Rumah Tangga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Data hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan bagi 

pemerintah atau instansi setempat, guna menjaga dan melestarikan mataair yang 

ada di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang,  agar tetap 

layak untuk di gunakan sebagai keperluan rumah tangga. 

b. Masyarakat yang ada di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten 

Subang dapat mengetahui tingkat kelayakan air mataair yang ada di sekitarnya. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

a. Sumber air  

Air yang ada di permukaan bumi berasal dari beberapa sumber.  

Berdasarkan letak sumbernya air dibagi menjadi tiga, yaitu air hujan, 

air permukaan dan mataair. Air hujan merupakan sumber utama dari air 

di bumi. Air ini pada saat pengendapan dapat dianggap sebagai air yang 

paling bersih, tetapi pada saat di atmosfer cenderung mengalami 

pencemaran oleh beberapa partikel debu, mikroorganisme dan gas 

(misal : karbon dioksida, nitrogen dan amonia). Air permukaan meliputi 

badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa dan 

sumur permukaan. Sebagian besar air permukaan ini berasal dari air 

hujan dan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah dan lainnya. 

Mataair berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian 

mengalami penyerapan ke dalam tanah dan penyaringan secara alami. 
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Proses-proses ini menyebabkan mataair menjadi lebih baik 

dibandingkan air permukaan (Chandra B, 2007). 

 

b. Air Tanah (Groundwater) 

Air Tanah (Groundwater)  umumnya diartikan air yang 

menempati semua rongga dalam strata geologi. Zona ini jenuh harus 

dibedakan dari zona tak jenuh, atau aerasi, zona di mana void diisi 

dengan air dan udara (Todd, 2005). 

Menurut Effendi  (2003) air tanah (groundwater) merupakan air 

yang berada dibawah permukaan tanah. Air tanah ditemukan pada 

akifer. Pergerakan air tanah sangat lambat; kecepatan arus berkisar 

antara 10⁻¹⁰ - 10⁻³m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas 

dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air (recharge). Karakteristik 

yang membedakan air tanah dari air permukaan adalah pergerakan yang 

sangat lambat dan waktu tinggal (residence time) yang sangat lama, 

dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. karena pergerakan yang 

sangat lambat dan waktu tinggal tersebut, air tanah akan sulit kembali 

jika mengalami pencemaran. 

 

c. Mataair (Springs) 

Mataair air adalah keluarnya terkonsentrasi air tanah muncul di 

permukaan tanah sebagai arus air yang mengalir. Harus dibedakan 

antara mataair dan rembesan, yang menunjukkan gerakan lambat air 

tanah  ke permukaan tanah. Air di daerah rembesan mungkin dari 

kolam dan meresap atau mengalir, tergantung pada besarnya rembesan, 

iklim, dan topografi. Mataair terjadi dalam berbagai bentuk dan telah 

diklasifikasikan sebagai menyebabkan, struktur batuan, debit, 

temperatur, dan variabilitas. Bryan (1919) dalam Todd (2005), 

membagi semua mataair ke dalam (a) yang dihasilkan dari kekuatan 

nongravitational dan (b) yang dihasilkan dari gaya gravitasi. Dalam 

kategori pertama termasuk mataair vulkanik, terkait dengan batuan 
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vulkanik, dan mataair retakan, akibat retakan memanjang sampai 

kedalam kerak bumi. Mataair tersebut biasanya mataair termal. (Todd, 

2005). 

 

d. Penggolongan Air 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, Bab II pasal 8 menyebutkan bahwa ada empat klasifikasi air 

menurut peruntukannya, yaitu : Air (a).  Kelas satu, air yang 

peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau 

peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut; (b). Kelas dua, air yang peruntukannya dapat 

digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan 

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut; (c). Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut; (d). Kelas empat, air yang 

peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

 

e. Kualitas Air 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air Kualitas Air. Kualitas air adalah tingkat kondisi mutu air yang 

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air 

dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air 

yang ditetapkan. 
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f.  Penggunaan Lahan (land use) 

Penggunaan lahan (land use) diartika sebagai bentuk intervensi 

(campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik materil maupun spiritual (Arsyad,1989). 

 

g.  Pencemaran air 

Pencemaran air adalah adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh 

kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu 

yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya. (PP. RI. No 82. 2001). 

 

h.  Pengelolaan kualitas air 

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga 

tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk 

menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP. RI. No 

82. 2001). 

 

1.5.2    Penelitian Sebelumnya 

Santosa, L. W. (2006)  dengan judul “Kajian Hidrogeomorfologi 

Mataair di Sebagian Lereng Gunungapi Lawu”. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah mengetahui karakteristik dan pola agiha mataair pada 

setiap morfologi di sebagian lereng Barat Gunungapi Lawu. 

Metode dan analisis data menggunakan analisis secara spasial dan 

deskriptif. Analisis spasial berupa peta yang menjelaskan pola sebaran 

mataair pada berbagai morfologi lereng; sedangkan analisis deskriptif 

dilakukan untuk menjelaskan pola agihan mataair kaitannya dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi debit dan persebaran mataair di daerah 

penelitian. Klasifikasi mataair didasarkan atas sifat aliran. 

Hasil dari penelitian ini (1) Gunungapi Lawu mempunyai potensi 

mataair yang besar meskipun merupakan gunungapi tipe strato tua. (2) 
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Persebaran mataair di lereng Barat Gunungapi Lawu sudah tidak 

membentuk jalur-jalur mataair yang membentuk pola seperti sabuk mataair 

(spring belt) secara sempurna sebagaimana pola pesebaran mataair pada 

gunungapi strato pada umumnya, karena disebabkan oleh proses erosi 

(pengikisan) dan gerakan massa yang intensif, serta keberadaan sesar 

Lawu dan sesar-sesar kecil di sekitarnya yang dominan mengontrol lokasi 

pemunculan mataair. (3) Pemunculan mataair pada umumnya terdapat 

pada morfologi lereng (volcanic slope) dan kaki gunungapi (volcanic foot), 

dengan debit terbesar terdapat pada morfologi lereng gunungapi, yaitu 

mataair Suren III (917 Lt/detik) pada ketinggian 1.140 meter dpal yang 

berupa mataair sesar. (4) Mataair yang muncul pada lereng Barat 

Gunungapi Lawu sebagian besar berasosiasi atau dikontrol oleh 

keberadaan sesar Gunungapi Lawu dan sesar-sesar lain yang diperkirakan 

dan berukuran kecil-kecil, relatif tegak-lurus dengan Sesar utama Lawu. 

Halim T, M Anas. (2009) dengan judul “Evaluasi Kualitas 

Airtanah Untuk Air Minum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 1991 dan tahun 2007 (Studi Perbandingan Dengan Hasil Penelitian 

Tahun 1991)”. Tujuan dari penelitian tersebut (a) Mengetahui perubahan 

persebaran agihan kualitas airtanah di daerah penelitian (b) Mengevaluasi 

perubahan kualitas airtanah untuk kelayakan air minum di Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan membandingkan hasil penelitian 

sebelumnya pada daerah yang sama. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskripsi atau survey dan pengambilan sampel dengan metode stratified 

random sampling. dimana pengukuran, pengamatan, pencatatan dan 

pengambilan sampel airtanah dilakukan dilapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah, (a) Agihan kualitas airtanah dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini tidak 

mengalami perubahan namun dalam hal kualitas sedikit mengalami 

perubahan baik sifat fisik maupun kimianya. Untuk sifat kimia yang paling 

besar mengalami perubahan adalah kandungan besi (Fe), (b) kualitas 
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airtanah untuk kelayakan air minum di daerah penelitian sekarang 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tidak mengalami perubahan 

yang segnifikan, untuk sifat fisik: rasa secara umum baik, suhu rata-rata 

27o  C, rata-rata air jernih, warna netral. Untuk sifat kimia: pH airtanah 

minimum sebesar 6,7 dan maksimum sebesar 7,5, kesadahan airtanah 

(kandungan CaCO3) termasuk dalam kategori menengah, keras hingga 

sangat keras, konsentrasi kalsium (Ca) 25.05 mg/l hingga 104.24 mg/l, 

kandungan magnesium berkisar antara 6.38 mg/l sampai 62.35 mg/l, 

kandungan klorida rata-rata diatas 30 ppm. 

Suherman, D. dkk  (2007) dengan judul “Airtanah Dangkal 

Sebagai Sumber Air Bersih Kota Palangkaraya”. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah, Pendataan potensi dan kualitas air tanah yang ada d iota 

Palangkaraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

Pendataan geologi dan pemeriksaan kimia air dilapangan dan di 

laboratorium. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini Sejauh parameter yang 

dianalisis, airtanah dangkal masih memenuhi syarat sebagai bahan baku air 

rumah tangga kecuali kandungan besi yang melebihi ambang batas pada 

sejumlah lokasi, selain itu sejumlah contoh air sumur terdeteksi 

menggandung ammonia dan bakteri koli yang mengindikasi adanya 

pencemaran dari limbah rumah tangga. 
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Untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian sebelumnya dapat  

dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti/ 

tahun 

Santosa, Langgeng 

Wahyu, 2006. 
Halim T,  M Anas,  2009 

Suherman, Dadan,  

2007 
Penulis,  2013 

Judul 

Kajian Hidrogeomorfologi 

Mataair di Sebagian Lereng 

Gunungapi Lawu 

Evaluasi Kualitas airtanah 

untuk air minum 

dikecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 

1991 dan tahun 2007 (Studi 

Perbandingan Dengan Hasil 

Penelitian Tahun 1991) 

Airtanah Dangkal 

Sebagai Sumber Air 

Bersih Kota 

Palangkaraya 

Evaluasi Kualitas Air 

Mataair Di Desa 

Cipancar Kecamatan 

Serangpanjang 

Kabupaten Subang 

Untuk Keperluan 

Rumah Tangga tahun  

2013 

Tujuan 

Mengetahui karakteristik 

dan pola agiha mataair 

pada setiap morfologi di 

sebagian lereng Barat 

Gunungapi Lawu. 

1).Mengetahui perubahan 

persebaran agihan 

kualitas airtanah di 

daerah penelitian 

2.)Mengevaluasi 

perubahan kualitas 

airtanah untuk kelayakan 

air minum di Kecamatan 

Grogol Kabupaten 

Sukoharjo dengan 

membandingkan hasil 

penelitian sebelumnya 

pada daerah yang sama. 

Pendataan Tentang 

Potensi an Kualitas 

Air tanah 

1). Mengevaluasi 

kualitas air mataair 

di Desa Cipancar 

Kecamatan 

Serangpanjang 

Kabupaten Subang 

untuk keperluan 

Rumah Tangga. 

2).Mengetahui 

variasi perilaku 

masyarakat 

terhadap 

pengelolaan mataair 

di Desa Cipancar 

Kecamatan 

Serangpanjang 

Kabupaten Subang 

untuk keperluan 

Rumah Tangga. 

Metode 

Metode dan analisis data 

menggunakan analisis 

secara spasial dan 

deskriptif. 

 

Deskripsi atau survey dan 

pengambilan sampel 

dengan metode stratified 

random sampling 

Pendataan geologi 

dan pemeriksaan 

kimia air dilapangan 

dan di laboratorium 

Deskriftif Kualitatif 

& Uji Laboratorium 
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Lanjutan Tabel 1.1 

Hasil 

(1) Gunungapi Lawu 

mempunyai potensi 

mataair yang besar 

meskipun merupakan 

gunungapi tipe strato tua. 

(2) Persebaran mataair di 

lereng Barat Gunungapi 

Lawu sudah tidak 

membentuk jalur-jalur 

mataair yang membentuk 

pola seperti sabuk mataair 

(spring belt) secara 

sempurna sebagaimana 

pola pesebaran mataair 

pada gunungapi strato pada 

umumnya, karena 

disebabkan oleh proses 

erosi (pengikisan) dan 

gerakan massa yang 

intensif, serta 

keberadaan sesar Lawu dan 

sesar-sesar kecil di 

sekitarnya yang dominan 

mengontrol lokasi 

pemunculan mataair. 

(3) Pemunculan mataair 

pada umumnya terdapat 

pada morfologi lereng 

(volcanic slope) dan kaki 

gunungapi (volcanic foot), 

dengan debit terbesar 

terdapat pada morfologi 

lereng gunungapi, yaitu 

mataair Suren III (917 

Lt/detik) pada 

ketinggian 1.140 meter 

dpal yang berupa mataair 

sesar. 

(4) Mataair yang muncul 

pada lereng Barat 

Gunungapi Lawu sebagian 

besar berasosiasi atau 

dikontrol oleh keberadaan 

sesar Gunungapi Lawu dan 

sesar-sesar lain yang 

diperkirakan dan berukuran 

kecil-kecil, relatif tegak-

lurus dengan Sesar utama 

Lawu. 

1) Agihan kualitas airtanah dari 

penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini 

tidak mengalami perubahan namun 

dalam hal kualitas sedikit mengalami 

perubahan baik sifat fisik maupun 

kimianya. Untuk sifat kimia yang 

paling besar mengalami perubahan 

adalah kandungan besi (Fe), 2) 

kualitas airtanah untuk kelayakan air 

minum di daerah penelitian sekarang 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya tidak mengalami 

perubahan yang segnifikan, untuk 

sifat fisik: rasa secara umum baik, 

suhu rata-rata 27o  C, rata-rata air 

jernih, warna netral. Untuk sifat 

kimia: pH airtanah minimum sebesar 

6,7 dan maksimum sebesar 7,5, 

kesadahan airtanah (kandungan 

CaCO3) termasuk dalam kategori 

menengah, keras hingga sangat 

keras, konsentrasi kalsium (Ca) 

25.05 mg/l hingga 104.24 mg/l, 

kandungan magnesium berkisar 

antara 6.38 mg/l sampai 62.35 mg/l, 

kandungan klorida rata-rata diatas 30 

ppm, kandungan sulfat airtanah 

berkisar antara 0.00 mg/l hingga 

47.00 mg/l, kandungan nitrit (NO2) 

rata-rata tinggi, konsentrasi besi dan 

mangan (Fe dan Mn) rata-rata tinggi 

 

Airtanah dangkal di daerah 

penelitian dijumpai pada 

akuifer pasir kuarsa bersifat 

lepas berbutir sedang sampai 

sangat kasar. 

Sejauh parameter yang 

dianalisis, airtanah dangkal 

masih memenuhi syarat 

sebagai bahan baku air rumah 

tangga kecuali kandungan besi 

yang melebihi ambang batas 

pada sejumlah lokasi, , selain 

itu sejumlah contoh air sumur 

terdeteksi menggandung 

ammonia dan bakteri koli yang 

mengindikasi adanya 

pencemaran dari limbah rumah 

tangga. 

 

 

Sumber : Penulis 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Air merupakan salah satu smberdaya alam yang menjadi sumber kehidupan 

bagi seluruh mahluk hidup yang ada di bumi ini, tak ada satupun mahluk hidup di 

bumi ini yang tidak membutuhkan air. Sehingga air menjadi sumberdaya yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap mahluk. akan tetapai keberadaan air 

di bumi ini tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Kualitas air menyatakan tingkat kesesuaian air untuk 

dipergunakan bagi pemenuhan tertentu kehidupan manusia, terutama untuk 

keperluan rumah tangga yang harus tersedia dalam kuatitas yang cukup dan kualitas 

yang memenuhi syarat dan terjamin kontinuitasnya. 

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air mataair, baik dari 

segi alamiah maupun non alamiah. Salah satu faktor alamiah yaitu dari struktur 

geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Faktor non alamiah yaitu seperti, 

penggunaan lahan, perilaku manusia terhadap air, dan limbah rumahtagga, yang 

menjadi salah satu peran penting atas kualitas air yang ada di sekitarnya. Dari segi 

faktor alamiah untuk area yang kecil mungkin tidak akan menimbulkan perbedaan 

yang signifikan terhadap kualitas air mataair. Lingkup kecil seperti desa rata-rata 

memiliki struktur geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng yang relatif sama, 

sehingga kemungkinan terbesar pada lingkup ini adalah  faktor non alamiah seperti 

penggunaan lahan, perilaku manusia terhadap mataair, dan limbah rumah tangga. 

Faktor non alamiah ini cenderung lebih mengarah pada pencemaran atau menjadi 

faktor pencemar pada air mataair, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas air menurun sampai menyebabkan air tidak berfungsi sesuai 

peruntukannya lagi.  
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1.7. Diagram Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Diagram Alir Penelitian 

Ket : Inpu

t 

 Proses 

Outpu

t 

Penganbilan Sampel Air 

& Uji Sifat Fisik 

Survey Titik Mataair 

& Ploting GPS 

Peta Penggunaan Lahan Peta Topografi 

 

Unit Pemetaan 

Peta Titik Mataair 

Baku mutu, air 

baku untuk air 

minum 

Faktor non alamiah 

yang mempengaruhi 

kualitas air 

 

Uji Laboratorium Sifat 

Fisik dan Biologi 

 

Pengaruh variasi 

pengelolaan dan 

penggunaan air mataair di 

desa Cipancar untuk 

keperluan rumah tangga 

Kualitas Kelayakan Air 

Mataair untuk Keperluan 

Rumah Tangga 
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1.8. Metode Analisis dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu 

analisis yang hanya bertujuan meneliti, menganalisa dan membandingkan, 

kemudian melaporkannya guna memberikan pengetahuan baru pada 

masyarakat dan pemerintah setempat mengenai kelayakan air mataair di desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk digunakan 

sebagai keperluan rumah tannga. 

 

1.8.1.  Tahap Persiapan  

a. Data Yang Digunakan 

Data yang yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang 

telah tersedia di instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta. 

Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang perlu 

diambil langsung di lapangan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini meliputi : 

a) Data meteorologi yang meliputi : data curah hujan  

b) Peta Topografi 

c) Peta Geologi  

d) Peta administrasi  

e) Peta Penggunaan Lahan 

Data primer yang dibutuhkan meliputi: 

a) Tes lapangan yang terdiri dari sifat fisik mataair  meliputi,bau, 

warna, rasa. 

b) Analisa kualitas air mataair di labolatorium yang terdiri dari 

sifat kimia meliputi unsur-unsur baku mutu kelas I peraturan 

pemerintah no 82 tahun  2001. 

b. Alat Yang Digunakan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

a) Perangkat Komputer (hardware) dengan spesifikasi tertentu 

untuk mengolah dan mencetak data. 
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b) Perangkat lunak (Software GIS) untuk mengolah data spasial 

Arc GIS 9.3 

c) Perangkat lunak pendukung MS office tools  

d) Peralatan tambahan ; Peta titik mataair, GPS (Global 

Positioning System), Tabel isian untuk mencatat data 

dilapangan, kamera untuk mengambil gambar lokasi survey, 

jeligen air & botol untuk mengambil sampel air. 

1.8.2.  Tahap Penelitian 

a. Teknik dan pengambilan sampel 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposif 

sampel yang dilakukan secara langsung terhadap air mataair yang telah 

dipilih oleh peneliti dan dianggap bisa mewakili populasi.  Metode 

pengambilan sampel ini didasarkan pada 1) Karakteristik penggunaan 

lahan disekitar mataair, 2) Perilaku manusia terhadap mataair, dan 3) 

limbah rumah tangga yang ada/ terjadi disekitar mataair. Ada tiga sampel 

mataair yang diambil dari enam populasi yang memiliki karakteristik 

pengelolaan yang serupa dan dianggap mewakili tiga mataair lainnya. 

Teknik pengambilan  sampel terhadap air mataair  dengan  cara  

observasi langsung. Ada tiga sampel yang diambil, yaitu: 

a) Sifat fisik air yang meliputi, bau,rasa,dan warna, langsung 

dilapangan, 

b) Sifat kimia dan biologi yaitu, mengambil sampel air dengan wadah/ 

botol, kemudian dibawa kelaboratorium untuk diteliti kandungan 

kimia dan biologinya. 

 

b. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

komparatif, yang terdiri dari  analisis fisik, analisis kimia, dan analisis 

biologi terhadap sampel air mataair yang diambil dari mataair disekitar 

penduduk kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang sesuai 

peraturan pemerintah no 82 tahun  2001. Adapun pengambilan sampel air  



15 

 

dilakukan dengan batasan unit pemetaan daerah penelitian dan analisis 

fisik dilakukan secara kualitatif di lapangan terhadap bau, rasa dan warna 

air mataair. Analisis kimia dan analisis biologi dilakukan di laboratorium 

yang sesuai dengan baku mutu kelas 1  PP no 82 tahun 2001. 

Teknik yang dilakukan yaitu dengan membandingkan data hasil 

sampel yang telah diuji laboratorium dengan baku mutu air kelas 1 PP no 

82 tahun 2001 , sehingga akan didapat kualitas air mataair saat ini di 

Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang masih 

sesuai atau tidak untuk keperluan rumah tangga. Setelah itu, data 

dianalisis pengaruh dari variasi perilaku/ pengelolaan terhadap mataair 

dari segi penggunaan lahan, perilaku warga terhadap air mataair, dan 

limbah rumah tangga. 

 

1.9. Batasan Oprasional 

Penggunaan Lahan (land use) diartika sebagai bentuk intervensi (campur 

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik materil maupun spiritual. (Arsyad,1989). 

Air tanah (groundwater) merupakan air yang berada dibawah permukaan 

tanah. (Effendi, 2003). 

Mata air adalah keluarnya terkonsentrasi air tanah muncul di permukaan 

tanah sebagai arus air yang mengalir. (Todd, 2005). 

Kualitas air, adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi 

cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 

membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan (PP. RI. No 82.2001). 

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 

kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (PP. RI. No 82.2001). 

Baku mutu air, yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, 

atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya di dalam air (PP. RI. No 82.2001). 
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Baku mutu kelas  satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 

baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 

 


