
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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). 

Di dalam keadaan alami air tidak pernah atau jarang sekali dijumpai 

dalam keadaan murni sebagai H2O, melainkan banyak mengandung unsur-

unsur yang lain yang berasal dari sekitarnya terutama zat-zat yang dalam 

keadaan mengurai. Kualitas air ditentukan oleh adanya unsur-unsur yang 

terkandung di dalamnya. Unsur-unsur ini berasal dari tanah, batuan, dan hasil 

kegiatan jasad-jasad hidup termasuk manusia dan hewan. Sehingga yang 

sebenarnya dimaksud dengan kualitas air adalah sifat-sifat air yang mencakup 

fisis, kimia, dan bakteriologi. 

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 yang dikaji  dalam penelitian  ini ada1ah Kecamatan Grogol di 

Kabupaten Sukoharjo yang meliputi 14 Kelurahan. Berdasarkan pembagian 

wilayah administrasinya Kecamatan Grogol berbatasan dengan Kota 

Surakarta di sebelah Utara, Kecamatan Baki di sebelah Barat, Kecamatan 
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Sukoharjo di sebelah Selatan dan Kecamatan Polokarto di sebelah 

Barat.(Kecamatan Grogol dalam Angka,2011) 

Daerah Kecamatan Grogol merupakan daerah yang memiliki kadar air 

asin tinggi meskipun terletak + 80kilometer 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 daya hantar listrik (DHL). Data hasil 

pengukuran DHL dalam mhos/Cm ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut : 

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 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan adanya nilai DHL 

dalam kadar tinggi, tepatnya di Desa Parangjoro.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 air tanah tersebut tidak digunakan secara vital sebagai 

konsumsi. Misalnya sebagai penggunaan air minum, masyarakat cenderung  



3 
 

 
 

 

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Grogol 
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membeli air galon atau air literan yang dijual oleh pengecer yang berkeliling 

desa dibanding menggunakan air sumur mereka. Kendala juga dihadapi 

ketika masyarakat hendak mencuci pakaian, ketika berulang kali mereka 

mencuci dengan menggunakan air sumur mereka 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)AirtanahAsin dan Dampak Pada Peralatan Rumah Tangga di 

Kecamatan Grogol. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Dimana saja penyebaran kandungan DHL tinggididaerah penelitian? 

2. Apa dampak dari efek kandungan DHL tinggi tersebut bagi peralatan 

rumah tangga ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penyebaran kandungan DHL tinggi di daerah penelitian 

2. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan air 

tanah DHL tinggi untuk perabotan rumah tangga. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan penulisan skripsi, guna untuk menempuh ujian Sarjana 

Sains Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam penggunaan air sebagai berbagai keperluan 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Airtanah Asin 

Airtanah adalah air yang terjadi terdapat dibawah muka tanah pada 

lapisan jenuh (Saturated Zone), dan tekanan hidrostatic adalah sama atau 

lebih besar dari tekanan atmosphere. Air tanah merupakan salah satu 

bagian/unsur siklus hidrologi yang bersifat rahasia, karena manusia tidak 

dapat melihat aliran air di dalam tanah. Airtanah merupakan air yang terdapat 

pada semua rongga di dalam satu lapisan geologi, baik pada zone jenuh air, 

zone tak jenuh, maupun zone diantaranya (Todd, 1980). 

Airtanah asin merupakan airtanah yang memiliki rasa lebih asin dari 

airtanah pada umumnya. Pencemaran airtanah ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, misalnya karena intrusi air laut atau connate water. Intrusi air 

laut merupakan menelusupnya air laut ke daratan dan terletak tidak jauh dari 

pantai. Connate water merupakan air jebakan purba yang pada masa lampau 

di indikasi merupakan daerah marine yang berubah menjadi daratan karena 

proses diapir atau penggelombangan daratan.  

1.5.1.2.Air Jebakan/Air Purba (Connate Water) 

Merupakan air tanah asin yang berasal dari kantong air yang terjadi 

karena terperangkap pada endapan sewaktu terjadi pengendapan. (Stanley N 

Davis,1966) menyatakan dalam diagram Trinliniernya bahwa air tanah dapat 
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dibagi menjadi 3tipe, yakni : a) air tanah yang didominasi oleh unsur kalsium 

bikarbonat yang menyatakan air tanah berasal dari daratan b) air tanah yang 

didominasi unsur kalsium, sodium klorida yaitu air yang berasal dari laut c) 

air tanah yang didominasi oleh unsur sodium, magnesium, klorida, dan sulfat. 

Pada tipe c juga digolongkan berasal dari laut . 

Hutabarat (1985), didalam Suharjo dkk (2004) Keasinan air tanah dapat 

diketahui berdasarkan kadar garam. Kadar garam dapat dihitung berdasarkan 

konsentrasi klorida dengan metode kloronitas. Natrium, dari kelompok alkali 

mempunyai jumlah paling banyak, setelah diproses evaporasi akan 

meninggalkan konsentrasi natrium tinggi seperti air connet dan air laut yang 

sirkulasinya lemah (Hem, 1971). Dalam air tanah ada hubungan erat antara 

cloride dengan natrium dan dapat merupakan indikasi bahwa air tersebut 

berasal dari laut (Bouwer,1978). 

Penelitian yang dilakukan Engelen,G.B (1986)dalam Proses 

Geomorfologi Daerah Solo Jateng (2004) dengan judul “Water System in 

Netherlands”. Berdasarkan sistem deliniasi ruang dan waktu, diintegritasikan 

geologi sejarah, hidrokimia serta data muka airtanah dan air permukaan. 

Penelitian tersebut dikemukakan situasi hidrologi sejak awal pleistosen 

sampai sekarang. Hasil penelitian didapatkan situasi hidrologi selama awal 

pleistosen terjadi 2,2 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan air laut yang 

mulai mundur dari daratan. Awal formasi Oosterhout dan Massluis penuh 

dengan connet air laut. Selanjutnya situasi selama apper, middle pleistosen 

terjadi 2000 tahun yang lalu ditandai dengan endapan fluviatil dengan connet 

air tawar, terdapat di formasi Tegelen, Harderwijk, Kedichen, Streksel, dan 

Urk. Daerah ini air tanah menelusup dibawah air asin dengan defusi. 

Kemudian situasi selama awal holosen terjadi 8000 sampai 4000tahun lalu 

ditandai dengan transgresi dengan intrusi air yang keruh keseluruh lapisan 

impermeabel, dan erosi sistem saluran pasang surut kebawah air tawar 

pleistosen. Situasi pada akhir holosen terjadi 1000tahun yang lalu yang 

ditandai dengan adanya regrasi air laut yang menghasilkan tumbuhan lumut 

di Holland dan formasi lensa-lensa air tawar dibawah gumuk pasir. 
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1.5.1.3.DHL 

DHL merupakan daya hantar listrik dari suatu benda atau suatu zat dan 

kemampuan benda itu sendiri untuk menghantarkan listrik. Sedang 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. 

Suhu berpengaruh pada DHL, setiap kenaikan suhu 1
0
C. DHL bertambah 

2% (Taylor, 1948). Oleh karena itu perhitungan DHL distandarkan untuk 

suhu tertentu. Suhu yang digunakan standar adalah 25
0
C. Maka dalam 

pembacaan DHL dikoreksi kedalam 25
0
C dengan menggunakan koreksi 

untuk setiap 10C perbedaan dengan 25
0
C 

Jadi : 

DHL 25 = DHLt + ∆t x 0,02 . DHLt 

Dimana  

DHL25 = daya hantar listrik pada suhu air 25
0
C 

DHLt = daya hantar listrik pada suhu air t
0
C 

∆t = suhu air 
0
C 

Pike (1999), di dalam Suharjo, dkk, (2004) bahwa daya hantar suatu 

larutan tergantung dari jumlah ion yang ada dan kecepatan dari ion pada beda 

potensial antara kedua elektroda. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan ion adalah :berat dan muatan ion, adanya hidrasi, 

orientasi atmosfer pelarut, gaya tarik antar ion, temperatur,dan viskositas. 

1.5.1.4. Korosi 

Korosi adalah kerusakan atau degradasi akibat reaksi  antara suatu logam 

dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa 

yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. 

Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. 
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Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen 

(udara). Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus 

kimia karat besi adalah Fe2O3.nH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat-

merah. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, 

di mana besi mengalami oksidasi.Fe(s) <--> Fe
2+

(aq) + 2e. Elektron yang 

dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak 

sebagai katode, di mana oksigen tereduksi.O2(g) + 4H
+
(aq) + 4e <--> 

2H2O(l)atauO2(g) + 2H2O(l) + 4e <--> 4OH
-
(aq) 

Ion besi(II) yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi 

membentuk ion besi(III) yang kemudian membentuk senyawa oksida 

terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang 

bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode, 

bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor, atau perbedaan 

rapatan logam itu. 

Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam, 

karena logam bereaksi secara kimia atauelektrokimiadengan lingkungan. Ada 

definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari  

proses ekstraksi logam dari bijih mineral. Contohnya, bijih mineral  

logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi 

sulfida, setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan 

untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut 

akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi (kembali 

menjadi senyawa besi oksida). 

 Deret VoltadanHukum Nernst akan membantu untuk dapat mengetahui 

kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada 

banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida 

dapat menghalangi bedapotensialterhadapelektrode lainnya yang akan sangat 

berbeda bila masih bersih dari oksida. (Wikipedia, 2014) 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Sugiyantoro (1991) melakukan penelitian berjudul Penyebaran tipe kimia 

airtanah di daerah antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Mungkung 

Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

kandungan unsur kimia mayor airtanah, membuat model hidrostratografi, dan 

penyebaran tipe imia airtanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

lensa-lensa lempung pada tempat tertentu menyebabkan air tawar pada lokasi 

tersebut berasa payau hingga asin. Air konat terdapat di dataran alluvial 

dengan kedalaman air tanah dangkal, yakni 1 hingga 7meter dan DHL 2000-

5000 µmhos∕cm. Daerah penelitian mempunyai 13 kelompok tipe kimia 

airtanah. Menurut P.J Stuyfzand, pembagian dalam tipe utama berdasarkan 

konsentrasi klorida, tipe kimia airtanah yang termasuk tawar adalah F1-Ca 

(HC03)2+F1-NaHC03+F2-Ca (HCO3)2 + F2-Ca (Hco3)2 + F2-Ca(HCO3)2O, 

F3-Ca(HCO3)2+. Tipe kimia airtanah yang termasuk payau adalah Fb3-Ca 

Mix +, Fb3-CaMixO, Fb-CaMix +B3-NaMix+, B4-CaCℓ2-,B4-CaMix+. 

Sedang tipe kimia air asin B34-NaCℓO. 

Suharjo, dkk, (2004) dalam penelitian fundamental “Proses 

Geomorfologi Daerah Solo Jawa Tengah”, yang bertujuan untuk: (1) 

mengetahui karakteristik hasil proses geomorfologi dan daerah-daerah yang 

air tanahnya asin untuk mendeskripsikan morfogenesa daerah, (2) mengetahui 

morfokronologi karakteristik hasil proses pada jaman geologi masa lampau 

dan sekarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei, mengumpulkan sampel 

mengunakan stratified random sampling dimana strata yang digunakan 

adalah satuan bentuk lahan. Analisa genesa air tanah asin dilakukan dengan 

analisa lapangan dan analisa laboratorium terhadap parameter air tanah asin, 

golongan unsur kimia kandungan air tanah asin, tahanan jenis perlapisan 

batuan, dan material penyusun aquifer air tanah asin.Data yang dikumpulkan 

adalah data satuan bentuk lahan. Yang dihasilkan dari intepretasi peta 

geologi, peta topografi, peta hidrogeologi, dan cek lapangan.  
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Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa (1) pada masa pleistosen 

terjadi proses fluvial dan proses marine yang penyebarannya didataran banjir, 

dataran fluvial volkan (Merapi dan Lawu) dan dataran fluvial pegunungan 

Kendeng Selatan. Proses fluvial didataran banir dibuktikan adanya benyuk 

sisa yang ditinggalkan yaitu berupa meander Sungai Bengawan Solo. Proses 

fluvial dibuktikan dengan perlapisan batuan yang berupa kerikil, pasir 

lempung. Proses marine hanya terjadi dataran banjir dibuktkan dengan 

adanya air asin, golongan air tanah laut, terdapat perlapsan pasir laut dengan 

nilai skewness -0,125 (negatif). (2) morfokronologi daerah Solo pada masa 

plestosen bermula dengan proses fluvial, selanjutnya terbentuk proses marine 

akibat terangkatnya daerah Wonogiri menjadi pegunungan plateau Selatan 

yang berakibat terjebaknya air laut di dataran banjir. (3)pada masa kuarter 

didominasi proses fluvial yaitu proses sedimentasi dari Sungai Bengawan 

Solo dan sedimentasi mateial dar Volkan Merapi, Volkan Lawu, dan 

Pegunungan Kendeng Selatan. Hasil analisa butir menunjukkan nilai 

kemencengan positif. 

Fitriani (2011) dalam Karakteristik Hidrokimia Airtanah Bebas di Sekitar 

Sungai bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah,mengatakan 

bahwa karakteristik hidrokimia airtanah dapat bervariasi menurut daya hantar 

listrik (DHL). Daerah penelitian merupakan bagian dari dataran alluvial 

Sungai Bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo. Daerah ini memiliki airtanah 

bebas dengan rasa payau yang memiliki DHL cukup tinggi. Tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui karakteristik hidrokimia airtanah bebas di daerah 

penelitian dan mengetahui proses-proses hidrokimia yang mengetahui 

airtanah bebas payau atau asin di daerah penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei lapangan 

pengukuran sumur dan pengambilan sampel airtanah bebas dilakukan dengan 

purposive sampling berdasarkan DHL dan ke dalam permukaan airtanah 

bebas. Analisis data dilakukan dengan metode styfzand untuk mengetahui  
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Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sugiyantoro 

(1991) 

Penyebaran Tipe Kimia 

Airtanah di Daerah Antara 

Sungai Bengawan Solo dan 

Sungai Mungkung 

Kabupaten Sragen 

a. Mengetahui kandungan unsur 

kimia mayor airtanah 

b. Membuat model hidrostratigrafi 

c. Penyebaran tipe kimia airtanah 

Survei dan 

Laboratorium 

Menunjukkan bahwa adanya lensa-lensa lempung pada tempat tertentu menyebabkan 

air tawar pada lokasi tersebut berasa payau hingga asin. Air konat terdapat di dataran 

alluvial dengan kedalaman air tanah dangkal, yakni 1 hingga 7meter dan DHL 2000-

5000 µmhos∕cm. Daerah penelitian mempunyai 13 kelompok tipe kimia airtanah 

Suharjo dkk 

(2004) 

Proses Geomorfologi 

Daerah Solo Jawa Tengah 

1. Mengetahui karakteristik hasil 

proses geomorfologi pada daerah 

yang air tanahnya asin untuk 

mendeskripsikan morfogenesa 

2. Mengetahui morfokronologi 

karakteristik hasil proses pada 

zaman geologi masa lampau dan 

sekarang 

Survei dan 

Laboratorium 

1. Pada masa pleistosen terjadi proses fluvial dan proses marine yang penyebarannya 

didataran banjir, dataran fluvial volkan (Merapi dan Lawu) dan dataran fluvial 

pegunungan Kendeng Selatan. Morfokronologi daerah Solo pada masa plestosen 

bermula dengan proses fluvial, selanjutnya terbentuk proses marine akibat terangkatnya 

daerah Wonogiri menjadi pegunungan plateau Selatan yang berakibat terjebaknya air 

laut di dataran banjir 

2. Pada masa kuarter didominasi proses fluvial yaitu proses sedimentasi dari Sungai 

Bengawan Solo dan sedimentasi mateial dari Volkan Merapi, Volkan Lawu, dan 

Pegunungan Kendeng Selatan. Hasil analisa butir menunjukkan nilai kemencengan 

positif. 

Fitriani Nur 

Rohmah (2011) 

Karakteristik Hidrokimia 

Airtanah Bebas di Sekitar 

Sungai Bengawan Solo 

Kabupaten Sukoharjo 

a. Mengetahui karakteristik 

hidrokimia airtanah bebas di daerah 

penelitian. 

b.  Mengetahui proses-proses 

hidrokimia yang menyebabkan 

airtanah bebas payau atau asin di 

daerah penelitian 

Survei dan 

Laboratorium 

Daerah penelitian terdiri dari dua air tanah, yaitu airtanah bebas dangkal dengan rasa 

tawar yang dicirikan oleh DHL <1200 µmhos/cm dan airtanah dangkal dengan rasa 

payau yang dicirikan dengan DHL 1200 µmhos/cm-4500 µmhos/cm. Airtanah bebas 

dangkal tawar memiliki karakteristik kandungan ion larut dominan Ca+2, Mg+2, Na+ dan 

HC03. Kandungan Klorida dalam airtanah urang 300mg∕ℓ tingkat kesadahan agak 

kurang kuat hingga kuat, garam terkoreksi bernilai nol dan positif, serta termasuk 

evaporasi dalam diagram piper segiempat. Airtanah bebas dangkal payau memiliki 

karakteristik kandungan ion terlarut adalah Na dan C, kandungan klorida dalam airtanah 

antara 300-10.000 mg∕ℓ, tingkat kesadahan sangat kuat hingga sangat kuat sekali dan 

termasuk dalam tipe air sulfat dalam diagram piper segiempat 

Dina Latifah 

(2013) 

Analisis DHL Airtanah 

Asin dan Dampak pada 

Peralatan Rumah Tangga  di 

Kecamatan Grogol 

1.Mengetahui letak penyebaran DHL 

2.Menentukan kadar DHL tinggi di 

daerah penelitian 

3.Mendeskripsikan dampak airtanah 

dengan kadar DHL tinggi terhadap 

peralatan rumah tangga 

Survei dan 

Laboratorium 

1 Mengukur dan memetakan penyebaran DHL di daerah penelitian 

2 Menentukan kadar DHL tinggi di daerah penelitian 

3 Mengetahui dampak airtanah dengan DHL tinggi terhadap preralatan rumah tangga 

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian 2014 

1
1 
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karakteristik hidrokimia airtanah bebas. Proses hidrokimia airtanah bebas di 

analisis dengan menggunakan bivariate plot. 

Hasil pengukuran kedalaman sumur dan DHL menunjukkan bahwa daerah 

penelitian terdiri dari dua air tanah, yaitu airtanah bebas dangkal dengan rasa 

tawar yang dicirikan oleh DHL <1200 µmhos/cm dan airtanah dangkal dengan 

rasa payau yang dicirikan dengan DHL 1200 µmhos/cm-4500 µmhos/cm. 

Airtanah bebas dangkal tawar memiliki karakteristik kandungan ion larut 

dominan Ca
+2

, Mg
+2

, Na
+
 dan HC03. Kandungan Klorida dalam airtanah urang 

300mg∕ℓ tingkat kesadahan agak kurang kuat hingga kuat, garam terkoreksi 

bernilai nol dan positif, serta termasuk evaporasi dalam diagram piper 

segiempat. Airtanah bebas dangkal payau memiliki karakteristik kandungan 

ion terlarut adalah Na dan C, kandungan klorida dalam airtanah antara 300-

10.000 mg∕ℓ, tingkat kesadahan sangat kuat hingga sangat kuat sekali dan 

termasuk dalam tipe air sulfat dalam diagram piper segiempat. Faktor yang 

mempengaruhi karakteristik airtanah bebas penelitian adalah genesis daerah 

yang menunjukkan adanya jebakan air konat. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Studi tentang sumber daya air pada dasarnya selalu dilakukan menyangkut 

dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini penting untuk menentukan 

kondisi suatu wilayah mengenai kualitas lingkungan airnya, sehingga dapat 

ditentukan strategi pengelolaannya, yakni variabel yang keadaannya sangat 

gawat sehinga perlu upaya perbaikan atau variabel yang keadaannya sudah 

baik dan perlu upaya untuk mempertahankannya. 

Daerah penelitian merupakan daerah yang memiliki kandungan airtanah 

asin yang berasal dari air yang terjadi karena terperangkap pada endapan 

sewaktu terjadi pengendapan air laut di masa lampau. Keasinan air tanah dapat 

diketahui berdasarkan kadar garam yang dihitung berdasarkan konsentrasi 

klorida dengan metode kloronitas. Salinitas kadar airdiindikasi dengan adanya 

DHL, makin asin air maka semakin besar pula tingkat salinitas yang 

didapatkan. 
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Masyarakat daerah penelitian tidak sepenuhnya menggunakan air tanah 

mereka yang asin sebagai konsumsi. Akan tetapi menggunakannya hanya 

sekedar sebagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebagai contoh digunakan 

untuk  mencuci pakaian, mencuci motor, mandi, dan lain sebagainya. 

Padahal perlu diketahui pula bahwa semakin tinggi salinitas yang 

diakibatkan air tanah asin tersebut, maka akan dapat berdampak pada korosi 

(pengkaratan) pada benda-benda logam. Efek lain yang ditimbulkan adalah 

berubahnya warna kekuningan pada pakaian yang berwarna putih jika air tanah 

tersebut digunakan untuk mencuci pakaian.Demikian juga pada bangunan yang 

terkontaminasi langsung dengan air tanah asin ini akan berdampak mudah 

lapuknya bangunan dan tentunya bangunan tersebut akan mudah roboh. Hal ini 

tentunya akan menimbulkan efek negatif yang sangat merugikan masyarakat. 

Penelitian ini nantinya berguna untuk dapat diketahui wilayah yang 

ditemui terdapat nilai DHL tinggi atau tidak. Dalam penelitian sebelumnya 

telah diketahui nilai kadar DHL dan pada penelitian ini akan dihitung kembali 

berapa nilai kadar DHL terkini. Data yang terbentuk merupakan suatu 

perbandingan standar kadar DHL yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang 

ditimbulkan khususnya pada peralatan rumah tangga. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data sekunder dan survei.  

 

1.7.1 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 dan airtanah asin tersebut secara aktif digunakan  

oleh masyarakat. Untuk pemilihan sampel di Kecamatan Grogol 

diketahui wilayah yang memiliki airtanah asin terdapat di dua desa 
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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. 

1.7.2Teknik 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 airtanah dengan 

DHL tinggi, yakni 10 buah. 

1.7.3 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. 

1.7.4Data 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, 

Data Kependudukan Kecamatan Grogol dalam angka. 
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1.7.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data sekunder dan survei. 

Analisis data sekunder digunakan sebagai cara untuk mengetahui 

keberadaan airtanah asin berdasarkan geomorfologi masa lampau. 

Survei dilakukan untuk mencari lokasi airtanah asin serta pengamatan 

dan pengukuran tingkat keasinan airtanah di lapangan. 

Untuk mengetahui dampak tingkat keparahan terhadap peralatan rumah 

tangga didahului dengan menentukan nilai skoring yang disajikan pada 

Tabel 1.3 dan selanjutnya ditentukan tingkat keparahan barang 

terdampak yang tersaji pada Tabel 1.4 

Tabel 1.3 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 1.4 Penentuan Tingkat Keparahan Barang 

No  Total Skoring Tingkat Keparahan 

1. 0 Tidak Parah 

2. 1-2 Ringan  

3. 3-4 Berat 

Sumber: Data Primer 2014 

 
1.7.6 Langkah Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi pustaka dilakukan untuk mengambil bahan atau  

referensi yang sesuai dengan penelitian. Studi pustaka dapat 

diambil dari berbagai buku referensi terkait, pencarian  
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airtanah DHL tinggi 

Airtanah Asin 

Peta Agihan Air Asin 

Dampak Peralatan 

Rumah Tangga  

Penelitian 

Sebelumnya 

Peta Penggunaan 

Lahan 1:50.000 

Peta Permukiman 

PembagianKuesione

r 

Pengukuran DHL di 

Daerah Penelitian 

internet, dan laporan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

b. Menyusun kerangka penelitian 

c. Menentukan dan mengumpulkan data (data primer maupun 

data sekunder) 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Kerja lapangan 

b. Pengumpulan data primer dan sekunder 

c. Pengolahan dan analisis data 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Analisis dan Evaluasi hasil penelitian 

b. Pembuatan peta 

c. Penulisan laporan 

Tahapan penelitian ini secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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1.8 Batasan Operasional 

Air adalah semua air terdapat pada, diatas maupun bibawah permukaan tanah 

termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di 

darat (Robert dan Roestam, 2005) 

Air Jebakan merupakan air tanah asin yang berasal dari endapan air yang terjadi 

karena terperangkap pada waktu yang sangat lama. (Stanley,1966). 

Airtanah adalah air yang terdapat di bawah muka tanah pada lapisan jenuh 

(saturated zone) (Joice dan Wanny, 1990) 

Dataran Banjiradalah sebuah permukaan yang relatif datar di samping sungai. 

Selama banjir, ketika bank sungai meluap, arus air mengalir ke dataran 

banjir. Streaming membangun dataran banjir yang menampung kapasitas 

maksimum banjir (Deni Rahman, 2011). 

DHLmerupakanparameter yang dipengaruhi oleh salinitas tinggi rendahnya 

berkaitan erat dengan nilai salinitas. Kemampuan air untuk 

menghantarkan arus listrik yang dinyatakan dalam µmhos/cm 

(µS/cm)(Arislan Alik,1989) 

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). 

Korosiadalah kerusakan atau degradasiakibat reaksi antara suatu logam dengan 

berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa 

yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut 

perkaratan (Sumarno, 2003) 

Peralatan Rumah Tangga adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah 

tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat 

duduk,tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau 

tempat menaruh barang di permukaannya. Terbuat dari kayu, bambu, 

logam, plastik dan lain sebagainya (Wikipedia, 2013) 


