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ABSTRACT 

The purpose of this research is to find about conductivity contains spreading in 

research area and description the impacts caused by groundwater using to household-wares. 

The method used in this research includes observation, measurement, and questionnaire sheet 

recording. Data taken are conductivity and questionnaire. Sampling technique used for this 

research is purposive sampling, which is groundwater sample taking based on groundwater 

salty. For analysis it uses survey and secondary’s data. 

The research results find that in Grogol district there are two villages which have salty 

groundwater, they are Telukan and Parangjoro villages. From both the Villages, it known 

there are 10 samples with high salty groundwater, hat is 2230-7760  mhos/cm. The impact 

caused by salty groundwater with high conductivity a large part of them have severe damage, 

includes yellowish to the clothes, rusting household-wares, well wares slag, wall and building 

brittle.  

 

Keywords: Groundwater conductivity, household impacts.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penyebaran kandungan DHL di daerah 

penelitian dan mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan air tanah untuk 

perabotan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode survei yang meliputi  

pengamatan, pengukuran, dan pencatatan lembar kuesioner. Data yang diambil yaitu DHL 

airtanah dan kuesioner. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel airtanah berdasarkan keasinan airtanah. Untuk analisis hasil 

menggunakan survei dan data sekunder. 

Hasil penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Grogol terdapat dua desa yang 

memiliki airtanah asin, yakni Desa Telukan dan Desa Parangjoro. Dari kedua desa tersebut 

diketahui terdapat 10 dukuh dengan kandungan DHL airtanah tinggi, yakni 2230-7760 

mhos/cm. Dampak yang ditimbulkan oleh airtanah asin di daerah dengan nilai DHL tinggi 

sebagian besar memiliki kerusakan berat, meliputi warna kekuningan pada pakaian, 

berkaratnya alat dapur, berkeraknya perabotan sumur, dan rapuhnya tembok dan bangunan. 

 
Kata kunci: DHL airtanah, dampak rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

 

Ilmu yang mempelajari air pada 

permukaan bumi disebut hidrologi. 

Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari air di bumi, sirkulasinya, 

penyebarannya, sifat-sifat kimia dan 

fisisnya serta reaksi dengan lingkungannya 

termasuk hubungannya dengan kehidupan 

yang ada. (Seyhan.1975). 

 Kajian yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah daya hantar listrik 

(DHL). DHL merupakan daya hantar 

listrik dari suatu benda atau suatu zat dan 

kemampuan benda itu sendiri untuk 

menghantarkan listrik. DHL air menurut 

The American Society For Testing 

Material (Arislan Alik. 1989) adalah suatu 

kebalikan tahanan dalam ohm yang diukur 

pada muka tanah yang berlawanan dalam 

cm x cm
3
 pada suhu 25

0
C diukur dalam 

micromho (s). Jadi hantaran listrik adalah  

merupakan kebalikan dari tahanan, tetapi 

karena besarnya DHL ini sangat kecil 

maka biasanya dinyatakan dalam 

micromha(s) yang besarnya sama dengan 

10
-6

 mho.  

 Daerah Kecamatan Grogol 

merupakan daerah yang memiliki kadar air 

asin tinggi meskipun terletak +80 

kilometer dari muka pantai. Daerah 

tersebut sering dikaitkan dengan air 

jebakan (connet water), yakni air laut yang 

terjebak dalam air tanah yang 

menyebabkan air tanah berasa asin. Dalam 

air tersebut memiliki kadar garam yang 

tinggi yang ditandai dengan mudahnya 

pipa-pipa besi dan mesin pompa berkorosi. 

Kadar garam yang tinggi dapat menjadi 

indikator dari penelitian DHL (daya hantar 

listrik).  

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan 

bahwa airtanah di daerah penelitian 

memiliki rasa asin. Adanya air asin ini 

merupakan indikasi adanya daya Hantar 

Listrik yang tinggi, dimana standart yang 

digunakan untuk klasifikasi air tanah 

dengan daya hantar listrik yakni kurang 

dari 900 mhos/Cm air tanah tawar (DHL 

rendah), 900-2000 mhos/Cm payau (DHL 

sedang), dan lebih besar dari  

2000mhos/Cm air asin (DHL tinggi) 

(Suharjo,2004)Penggunaan airtanah di 

daerah penelitian tidak digunakan secara 

vital sebagai konsumsi. Misalnya sebagai 

penggunaan air minum, masyarakat 

cenderung membeli air galon atau air 

literan yang dijual oleh pengecer yang 

berkeliling desa dibanding menggunakan 

air sumur mereka

. 

 



Tabel 1.1 Pengukuran DHL Daerah Penelitian 2011 

No Dusun Desa Kecamatan 
Koordinat DHL 

(mhos/cm) x y 

1. Ngrombo Ngrombo Baki 476755 9155896 335 

2 Jotangan Mancasan Baki 476198 9156742 576 

3 Temulus Pondok Grogol 477911 9157434 426 

4 Langenharjo Langenharjo Grogol 479384 9158275 937 

5 Kaliwingko Grogol Grogol 480382 9160312 1180 

6 Sosonoyudan Madegondo Grogol 479616 9159626 592 

7 Sudimoro Parangjoro Grogol 479565 9159626 4100 

8 Badran Parangjoro Grogol 477785 9155382 2090 

9 Tejomoyo Telukan Grogol 480427 9158610 824 

10 Jatiteken Laban Mojolaban 481894 9160252 630 

11 Puntukrejo Tegalmade Mojolaban 482834 9158424 654 

 

Sumber: Fitriani, 2011  

Kendala juga dihadapi ketika 

masyarakat hendak mencuci pakaian, 

ketika terus-menerus mereka mencuci 

dengan menggunakan air sumur tersebut 

akan terlihat pada warna kain yang 

memudar dengan cepat apalagi untuk 

pakaian berwarna putih. Akan terlihat lusuh 

dan kumal ketika berulang kali dicuci 

dengan air sumur tersebut. Begitupun 

terjadi ketika peralatan dapur yang terbuat 

dari bahan logam, yang terlalu sering dicuci 

ataupun secara langsung digunakan dengan 

air sumur mereka, akan terlihat cepat 

berkarat dan terjadi sedikit perubahan 

bentuk diantaranya penyok pada bagian 

alas dan samping. Sama halnya pada 

bangunan, batu bata dan tembok akan cepat 

lapuk dan tidak tahan lama jika secara 

langsung berkaitan langsung dengan air 

tanah asin tersebut. 

Bertitik pada uraian tersebut, maka 

peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang menitik beratkan pada 

pemberian informasi penelitian DHL (Daya 

Hantar Listrik) dengan judul Analisis Daya 

Hantar Listrik (DHL) Airtanah Asin dan 

Dampak Pada Peralatan Rumah Tangga 

di Kecamatan Grogol.

 

2. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Survei meliputi pengukuran DHL dan 

pembagian angket. 

2.1 Teknik Pemilihan Sampel Air 

Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Dalam hal ini daerah 

pengambilan titik sampel air didasarkan 



pada wilayah yang memiliki kadar DHL 

tinggi. Untuk sampel airtanah di 

Kecamatan Grogol adalah wilayah yang 

memiliki airtanah asin terdapat di dua desa 

yang didasarkan pada data sekunder, antara 

lain dari penelitian sebelumnya, data dari 

Kantor Kecamatan dan informasi dari 

masyarakat setempat. Dua desa tersebut 

yakni Desa Telukan dan Desa Parangjoro 

dan diambil 19 sampel airtanah. Dari kedua 

desa tersebut kemudian dipilih wilayah 

dengan DHL tinggi sebanyak 10 sampel 

airtanah asin dengan kadar DHL tinggi. 

2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Responden 

Sampel responden diambil untuk 

mengetahui dampak dari DHL terhadap 

peralatan rumah tangga. Sampel responden 

diambil dari pemilik airtanah (sumur) yang 

memiliki DHL tinggi. Pengambilan sampel 

responden sama banyaknya dengan jumlah 

sampel airtanah yang mempunyai DHL 

tinggi, yakni 10 buah. 

2.3 Pemilihan Daerah Penelitian 

Pemilihan daerah penelitian didasarkan 

pada adanya fenomena airtanah asin di 

Kecamatan Grogol yang diakibatkan oleh 

air jebakan purba dan didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang menyebutkan 

bahwa wilayah Kecamatan Grogol 

memiliki tingkat DHL yang tinggi. 

2.4 Data Yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasi pengukuran langsung 

dilapangan. Data sekunder diperoleh dari 

instansi-instansi terkait yang 

pengukurannya tidak langsung dilakukan 

oleh peneliti. Berikut uraian data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini: 

a. Data Primer 

DHL, data kuesioner . 

b. Data Sekunder 

Data Administrasi daerah penelitian,Peta 

Penggunaan Lahan, penelitian sebelumnya. 

2.5 Analisis Data 

Analisis data untuk pengukuran DHL 

yang digunakan adalah analisis data 

sekunder dan survei. Analisis data sekunder 

digunakan sebagai cara untuk mengetahui 

keberadaan airtanah asin berdasarkan asal 

usul geomorfologinya. Survei dilakukan 

untuk mencari lokasi airtanah asin 

pengamatan dan pengukuran tingkat 

keasinan airtanah.

Untuk mengetahui dampak tingkat 

keparahan terhadap peralatan rumah tangga 

didahului dengan menentukan nilai skoring 

yang disajikan pada Tabel 1.2 dan 

selanjutnya ditentukan tingkat keparahan 

barang terdampak yang tersaji pada Tabel 

1.3 

 



Tabel 1.2 Penentuan Skor Barang 

Terdampak 

No 

Jenis 

Barang 

Terdampak 

Skor  

Tidak 

Terdampak 
Terdampak 

1. Pakaian 0 1 

2. Alat Dapur 0 1 

3. 
Perabotan 

Sumur 
0 1 

4. Bangunan 0 1 

Sumber: Data Primer 2014 

 

Tabel 1.3 Penentuan Tingkat Keparahan 

Barang 

 

Total Skoring 
Tingkat 

Keparahan 

0 Tidak Parah 

1-2 Ringan 

3-4 Berat 

Sumber: Data Primer, 2014

 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Daerah yang memiliki airtanah asin 

dengan klasifikasi payau terdapat di 

Desa Parangjoro dan Telukan Bagian 

Selatan dan memiliki DHL cukup besar 

yaitu antara 990 - 7760 mhos/cm.  

Hasil pengukuran DHL pada saat 

pengambilan sampel airtanah pada 

setiap desa disajikan dalam Tabel 1.3 

berikut:

 

Tabel 1.3 Hasil Pengukuran Parameter Fisik di Kecamatan Grogol 

Desa Dukuh DHL (mhos/cm) Salinitas (%) 

Telukan 

Kutu 1810 0,08 

Sawahan 5500 0,29 

Tejomoyo 1500 0,06 

Ngarak-arak 2520 0,12 

Pangkalan 1650 0,07 

Menggungan 1950 0,09 

Curingan 1620 0,08 

Tengklik 1320 0,05 

PerumSeroja 990 0,04 

Parangjoro Sidomoro 5840 0,31 



Badran 3060 0,26 

Jebagan 7760 0,42 

Singkil 5580 0,29 

Menur 2800 0,13 

Jengkangan 1080 0,04 

Parangjoro 1020 0,04 

Ngadijoyo 2890 0,14 

Banjarmlati 2230 0,11 

Curidan 5640 0,29 

Sumber: Data Primer, 2014 

Penentuan Kadar DHL Tinggi Daerah 

Penelitian 

Kadar DHL airtanah dibagi 3 kelas 

berdasarkan standar yang digunakan oleh 

penelitian sebelumnya (Suharjo,2004) 

yakni kurang dari 900 mhos/Cm air tanah 

tawar (DHL rendah), 900-2000 mhos/Cm 

payau (DHL sedang), dan lebih besar dari  

2000mhos/Cm air asin (DHL tinggi). Dari 

hasil pengukuran DHL di dua desa di 

Kecamatan Grogol tersebut, maka 

ditentukan 10 Lokasi dengan kadar DHL 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 1.4 berikut:

 

Tabel 1.4 Daerah Penelitian Dengan  DHL Tinggi 

Desa 
Lokasi 

(Dukuh) 

DHL 

(mhos

/cm) 

Keterangan 

Telukan 

Sawahan 5500 Terdapat kerusakan  pada  pakaian, perabot sumur, dan bangunan 

Ngarak-arak 2520 Terdapat kerusakan pada alat dapur 

Parangjoro 

Sudimoro 5840 Terdapat kerusakan pada pakaian, perabot sumur, dan bangunan 

Badran 3060 Terdapat kerusakan pada pakaian dan perabot sumur 

Jebagan 7760 Terdapat kerusakan pada pakaian, perabot sumur, dan alat dapur 

Singkil 5580 Terdapat kerusakan pada ember dan gayung 

Menur 2800 Terdapat kerusakan pada ember dan gayung 

Ngadijoyo 2890 Terdapat kerusakan  pada pakaian, perabot sumur, dan alat dapur 



Banjarmlati 2230 Terdapat kerusakan pada ember dan gayung 

Curidan 5640 Terdapat kerusakan pada pakaian 

Sumber: Data Primer, 2014 

Dari Tabel 1.4 di atas dapat dilihat 

bahwa dari pengambilan 19 sampel 

didapatkan 10 sampel dengan tingkat DHL 

tinggi, yakni lebih dari 2000 mhos/cm. 

Dari kesepuluh lokasi inilah, maka 

selanjutnya dilakukan pengambilan 

kuesioner oleh responden mengenai 

dampak yang ditimbulkan akibat 

penggunaan airtanah asin dengan DHL 

tinggi tersebut. 

 

 

Dampak Yang Ditimbulkan Akibat 

Penggunaan Airtanah Asin 

Dampak utama yang ditimbulkan oleh 

adanya airtanah asin di daerah penelitian 

adalah airtanah yang berasal dari sumur 

warga tidak dapat dikonsumsi seperti 

kebanyakan airtanah pada umumnya. Rasa 

asin yang akan makin berasa asin jika 

dimasak. Masyarakat umumnya lebih 

memilih menggunakan air PAM ataupun 

membeli air yang berkeliling di sekitar 

lingkungan warga daripada harus 

menggunakan air sumur.  

Penentuan skor dengan menjumlahkan 

dan kemudian menghasilkan tingkat 

keparahan barang. Semakin banyak barang



yang terkena dampak airtanah asin, 

semakin banyak skor yang dihasilkan. 

Sebaliknya, semakin sedikit barang 

terdampak airtanah asin maka semakin 

sedikit skoring yang didapat. Selanjutnya 

dapat di lihat melalui Tabel 1.5

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa 

masyarakat mengalami tingkat keparahan 

berat dan ringan, dibuktikan dengan 

keparahan tingkatan ringan dan berat 

mengisi setiap daftar kolom tabel. Dengan 

adanya kerusakan-kerusakan tersebut 

maka dapat dipastikan bahwa daerah 

dengan nilai DHL tinggi memiliki 

kerusakan terhadap perabot rumah tangga. 

Pada daerah dengan tingkat keparahan 

ringan, masyarakat memiliki beberapa 

masalah dengan airtanah asin tersebut. 

Misalnya jika masyarakat menggunakan 

airtanah tersebut

untuk mencuci pakaian. Pakaian yang dicuci dengan air tersebut dapat 

Tabel 1.5 Dampak Pada Peralatan, Total Skor, dan Tingkat Keperahan DHL Tinggi 

Dusun 

Dampak Pada Peralatan Tota

l 

Skor 

Tingkat Keparahan 

Keterangan 
Pakaian 

Alat 

Dapur 

Perabota

n Sumur 

Tembok dan 

Bangunan 

Tida

k 

Ringa

n 

Bera

t 

Sawahan Kekuningan - Berkerak Rapuh 3 - - √ 

Cat tembok 

cepat 

mengelupas 

Ngarak-

arak 
- 

Berkar

at 
- - 1 - √ - 

Peralatan 

dapur berkarat 

Sudimoro Kekuningan - Berkerak Rapuh 3 - - √ 
Keramik pada 

tembok lepas 

Badran Kekuningan - Berkerak - 2 - √ - 

Bak kamar 

mandi 

mengerak 

Jebagan Kekuningan 
Berkar

at 
Berkerak - 3 - - √ 

Pompa diesel 

dalam 5bulan 

berkarat 

Singkil - - Berkerak - 1 - √ - 

Gayung dan 

ember 

mengerak 

Menur - - Berkerak - 1 - √ - 

Gayung dan 

ember  

mengerak 

Ngadijoyo Kekuningan 
Berkar

at 
Berkerak - 3 - - √ 

Pompa diesel 

berkarat 

Banjarmla

ti 
- - Berkerak - 1 - √ - 

Gayung dan 

ember 

mengerak 

Curidan Kekuningan - - - 1 - √ - 

Pakaian putih 

berubah 

warna 

Sumber: Data Primer, 2014 



menyebabkan warna memudar dan 

berwarna kekuningan. Sebagai antisipasi 

pada masalah tersebut, biasanya 

masyarakat menggunakan air PAM untuk 

bilasan terakhir. Namun hal tersebut hanya 

dapat dilakukan oleh masyarakat dengan 

tingkat strata kelas menengah ke atas. Bagi 

masyakat dengan kondisi ekonomi kelas 

bawah yang sudah dipastikan tidak 

memiliki fasilitas air PAM terpaksa 

menggunakan airtanah asin tersebut untuk 

mencuci. Adapun untuk konsumsi minum, 

masyarakat tingkat bawah mengambil air 

yang tersedia di masjid atau meminta 

tetangga yang memiliki airtanah tawar.  

Kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan airtanah asin selain pada 

pakaian adalah adanya noda kerak 

menguning yang terdapat pada bak mandi 

atau gayung yang biasa terkena langsung 

airtanah asin tersebut. Namun hal ini tidak 

terlalu menghawatirkan karena masyarakat 

tidak terlalu memperdulikan masalah 

tersebut. 

Pada daerah dengan tingkat keparahan 

berat masih terdapat masyarakat yang 

menggunakan airtanah asin layaknya 

masyarakat dengan tingkat keparahan 

sedang, yakni digunakan untuk mencuci 

pakaian dan perabot rumah tangga lain. 

Akan tetapi akibat yang ditimbulkan pada 

daerah dengan tingkat keparahan berat 

lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya pada 

pakaian ataupun bak mandi yang 

menguning, tetapi sudah membuat 

beberapa peralatan sumur menjadi berkarat 

misalnya mesin pompa air. Adalagi 

masalah yang ditimbulkan oleh airtanah 

asin tersebut yakni pada bangunan. Pada 

responden Dukuh Sawahan ditemui bahwa 

airtanah asin menyebabkan cat dan 

keramik pada dinding rumah mengelupas 

sedikit demi sedikit. Bahkan pada musim 

kemarau, ditemui adanya butiran garam 

yang menempel di dinding rumah.  

Rasa asin paling terasa yakni di Dukuh 

Jebagan dengan nilai kadar salinitas 

tertinggi. Pada airtanah tersebut, responden 

mengaku sudah berencana akan menutup 

sumur tersebut karena telah memiliki 

sumber air lain yaitu PAM. Menurut 

responden tersebut, air yang dihasilkan 

oleh sumurnya tidak layak digunakan 

untuk keperluan apapun, bahkan sifatnya 

yang menyebabkan korosi hanya 

merugikannya.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Persebaran DHL Tinggi Daerah Penelitian 



4. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan   

1. Penyebaran DHL tinggi airtanah asin di 

Kecamatan Grogol terdapat di dua desa, 

yakni Desa Telukan dan Desa Parangjoro 

yang terdiri atas 10dukuh, dengan besaran 

antara2230 mhos/cm – 7760 mhos/cm. 

2. Dampak yang ditimbulkan oleh airtanah 

asin di daerah dengan nilai DHL tinggi 

sebagian besar memiliki kerusakan berat, 

meliputi warna kekuningan pada pakaian, 

berkaratnya alat dapur, berkeraknya 

perabotan sumur, dan rapuhnya tembok 

dan bangunan. 

 

Saran 

1. Perlu adanya informasi kepada 

masyarakat tentang sebaran airtanah 

asin, terutama dengan nilai DHL tinggi 

agar lebih berhati-hati dalam 

pemanfaatan airtanah tersebut. 

2. Perlu adanya himbauan kepada 

masyarakat tentang adanya dampak 

airtanah asin terhadap peralatan 

rumahtangga dengan meminimalisir 

penggunaan logam apabila 

penggunaannya berkaitan langsung 

dengan airtanah asin tersebut. 
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