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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Republik Indonesia memiliki wilayah dengan berbagai macam bentangan 

alam dan salah satunya adalah karst. Karst merupakan istilah dalam Bahasa Jerman 

yang diturunkan dari Bahasa Slovenia (kras) yang bermakna lahan gersang berbatu. 

Kawasan Karst Gunung Sewu merupakan Kawasan Karst Indonesia yang 

mempunyai bentang alam yang sangat khas, dengan luas area ± 1730 km2 berupa 

puluhan ribu bukit batuan gamping dengan berbagai variasi ketinggian yang 

membujur dari bagian Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Gunung 

Kidul), Jawa Tengah dan Jawa timur.  

 Karst merupakan daerah yang memiliki ciri-ciri relief dan drainase 

tersendiri yang berbeda dari daerah yang lain. Fenomena permukaan meliputi 

bentukan positif, seperti perbukitan karst yang berbentuk kerucut. Puncak kerucut 

bisa membulat (sinusoida) atau lancip (karst connical). Lekuk-lekuk di antara 

batuan gamping mambentuk dolina, baik terbuka maupun tertutup. Sistem hidrologi 

yang khas dan bentuk lahan yang muncul akibat dari kombinasi antara batuan serta 

tingkat pelarutan dan porositas yang berkembang dengan baik. Sungai yang 

mengalir di permukaan kawasan karst sangat jarang. Begitu hujan air akan masuk 

pada lubang (sink) atau gua, sungai permukaan segera berubah menjadi sungai 

bawah tanah. Di bawah permukaan karst air mengalir di sepanjang lorong gua 

membentuk sistem jaringan tata air tanah yang rumit. Dengan kondisi tersebut pada 

musim penghujan, air hujan yang jatuh ke wilayah karst tidak dapat tertahan di 

permukaan tanah, tetapi akan masuk ke dalam jaringan sungai bawah tanah melalui 

ponor/luweng. Sumber air permukaan di kawasan karst hanya diperoleh melalui 

telaga dan sumber air dari sungai bawah tanah yang keluar (Hanang samodra, 

2001). 

 Potensi tersedianya sumber daya alam yang tinggi pada bentuk lahan karst. 

Salah satunya bahan galian berupa batu gamping yang digunakan sebagai bahan 
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baku pembuatan semen. Pemerintah dalam mengatur tentang perlindungan 

kawasan karst baik secara pengelolaan maupun kebijakan yang terkait tentang 

ruang salah satu di antaranya adalah keputusan menteri energi dan sumberdaya 

mineral (KEPMEN ESDM) No. 1456 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan 

kawasan karst. Kawasan karst dibagi menjadi tiga kelas : 

 Kelas I : merupakan kawasan lindung yang di dalamnya tidak boleh 

adanya kegiatan penambangan. Boleh dilakukan kegiatan lain asal tidak 

mengganggu proses karstifikasi dan tidak merusak fungsi karst. 

 Kelas II : merupakan kawasan karst yang di dalamnya boleh dilakukan 

aktivitas penambangan dengan disertai studi analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya 

pemantauaan lingkungan (UPL). 

 Kelas III : merupakan kawasan karst yang di dalamnya boleh dilakukan 

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perundangan. 

 Karst juga mempunyai nilai strategis sebagai potensi penyediaan air bagi 

kehidupan sosial -  ekonomi masyarakat dan pembangunan kawasan di sekitarnya. 

Pemenuhan kebutuhan air seperti tersebut tentunya harus memenuhi kualitas 

tertentu atau baku mutu air, yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum (PP No.82 tahun 2001) yaitu :  

1. Syarat fisik : tidak berbau, tidak berasa, dan jernih atau tidak berwarna 

2. Syarat kimia : bebas dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan 

3. Syarat biologi : air harus bebas dari kuman-kuman penyakit, yang 

biasanya diukur dengan indikator mikrobiologi (bakteri, dsb) dengan 

satuan jumlah MPN (Most Probability Number)/ml air 

4. Syarat radioaktif : air harus bebas dari bahan radioaktif yang dapat 

mengganggu kesehatan manusia. 

 Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan kecamatan di 

Daerah Karst Gunung Sewu. Seperti pada daerah kawasan karst lainnya penduduk 

dihadapkan pada masalah penyediaan air terutama untuk kebutuhan sehari-hari. 
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Pada musim penghujan ketersediaan air hanya pada air telaga, tetapi jarang 

ditemukan yang berair secara permanen. Aspek kualitas air dari telaga seringkali 

kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Hal ini 

dapat dilihat dari sifat fisik air yang berwarna kecoklatan. Selama ini usaha 

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air dengan cara mengirimkan truk-truk 

tangki air, pada saat puncak musim kemarau harganya semakin tidak terjangkau 

oleh penduduk. Disamping mempunyai ketersediaan air seperti air telaga dan 

persediaan air lainnya seperti penampungan air hujan (PAH) yang habis setelah 

musim penghujan juga mempunyai sungai bawah tanah yang terletak pada beberapa 

dusun yang sudah dimanfaatkan penduduk namun belum diketahui kuantitas serta 

kualitasnya.  

 Selain dihadapkan pada permasalahan ketersediaan air juga pada 

permasalahan adanya ijin usaha bedirinya pabrik semen yang ada pada daerah 

penelitian. Aktivitas penambangan batugamping baik skala besar maupun kecil 

masih menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian kawasan karst. Daya rusak 

penambangan batugamping secara kasat mata dapat dilihat pada kenampakan 

bentang alam karst. Bukit-bukit yang ada nantinya akan terpotong di banyak 

tempat. Proses penambangan dengan cara pengerukan pada pada kawasan karst 

merupakan mengambil bagian utama penyimpanan air di bukit-bukit karst serta 

merusak sistem hidrologi yang ada. Dampak yang terjadi adalah peningkatan 

kualitas dan kuantitas kebutuhan air sekaligus penurunan ketersediaan air baik dari 

sisi kualitas maupun kuantitas di daerah alih fungsi lahan tersebut.

Kecenderungan yang berkembang saat ini, keberadaan kawasan karst telah 

dirambah untuk kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mengindahkan aspek 

kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kegiatan produksi dan reproduksi. 

Kearifan lokal diperlukan dalam membantu upaya pengendalian pemanfaatan 

kawasan karst, melalui kebiasaan baik yang telah turun-temurun dari generasi ke 

generasi untuk memelihara kehidupan penduduk yang harmonis dengan 

lingkungannya, dengan prinsip : “memanfaatkan tanpa merusak, membangun tanpa 

mengahancurkan”. 
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Di dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, 

pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Geografi senantiasa 

memandang perbedaan ruang, lingkungan dan wilayah sebagai determinasi bagi 

variasi fenomena fisika maupun sosial budaya di muka bumi. Demikian dalam 

penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keruangan. Komponen 

yg digunakan dalam pendekatan keruangan dalam penelitian ini di antaranya 

1. Pengaruh klas kawasan karst terhadap potensi mataair

2. Pengaturan potensi mata air dalam perencanaan tata kelola sumber

mata air.

Berdasarkan masalah yang ada, perlu adanya inventarisasi potensi 

sumberdaya air,  pola distribusi sumberdaya air, untuk kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan tingkat dan intensitasnya. Upaya penataan kawasan karst tidak akan 

bisa dilaksanakan konservasi tanpa mengetahui data-data dari segala aspek yang 

ada pada kawasan ini, yang mencakup aspek eksokarst, endokarst, maupun sistem 

antar keduanya. Dari uraian di atas penulis mengambil Kecamatan Giriwoyo 

Kabupaten Wonogiri sebagai daerah penelitian karena memiliki potensi air akan 

tetapi belum diketahui kuantitas dan kualitas dengan judul “POLA 

PERSEBARAN DAN POTENSI MATA AIR DI BENTUK LAHAN KARST 

DI KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONGIRI”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan permasalahan tersebut maka dapat merumuskan 

masalah sebagai berkut: 

1. Bagaimana sebaran mata air yang ada di daerah penelitian.

2. Bagaimana potensi mata air yang ada di daerah penelitian.
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut dapat ditarik tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan persebaran kualitas dan kuantitas mata air di Kecamatan

Giriwoyo Wonogiri.

2. Mengklasifikasi kualitas dan kuantitas mataair untuk persedian air minum

penduduk di Kecamatan Giriwoyo Wonogiri

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini berupa informasi kualitas dan kuantitas sumber daya air 

kawasan bentuk lahan Karst Giriwoyo. Dari hasil ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan terhadap masyarakat serta pemerintah dalam rangka usaha 

pemanfaatan sumber mata air secara maksimal yang nantinya akan mengarah pada 

pengelolaan sumber daya mata air bagi kebutuhan masyarakat daerah penelitian, 

sedangkan informasi data persebaran mata air dapat digunakan untuk referensi data 

serta untuk mendorong penelitian berikutnya apakah ada dampak lingkungan atas 

keluarnya ijin usaha beroprasinya tambang pabrik semen di daerah penelitian. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya. 

1.5.1. Telaah Pustaka. 

1.5.1.1.   Mata Air 

Mataair (spring) adalah pemusatan dari pengeluaran airtanah yang 

muncul pada permukaan tanah sebagai suatu arus air yang mengalir 

(Tolman, 1937). Selanjutnya oleh Yuli Priyana (2008), dijelaskan bahwa 

mata air biasanya muncul pada ledok air tanah (groundwater basin) yaitu 

unit hidrogeologi yang mengandung suatu akifer besar atau beberapa akifer 

sambung menyambung dan saling berhubungan. Sementara itu, mataair 

karst menurut White (1988), adalah air yang keluar dari akuifer karst 

terutama pada percelahan (cavities) hasil pelarutan di permukaan atau 

bawah permukaan bumi.  
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Mataair karst memiliki beberapa keunikan. Debit mataair karst 

biasanya memiliki debit yang besar, walaupun tidak sedikit mataair karst 

yang memiliki debit yang kecil . Keunikan yang lain adalah karakteristik 

mataair karst yang tergantung pada tingkat karstifikasi suatu wilayah, 

sehingga muka airtanah dapat tidak bersambung satu sama lain 

(discontinuous) walaupun pada tempat-tempat yang sudah dekat dengan 

laut. Muka airtanah karst dikontrol oleh muka airtanah dasar (base level) 

baik itu lokal maupun dan regional, maka mataair di sekitarnya yang kecil 

akan hilang dan bergabung sesuai dengan melebarnya lorong conduit. 

Dengan kata lain semakin sedikit jumlah mataair karst, maka semakin besar 

debit yang keluar. (Haryono dan Adji, 2010) 

1.5.1.2. Karakter Air Karst. 

Air pada kawasan karst kebanyakan berada di bawah permukaan, 

sehingga kualitas air tanah di daerah karst dapat dipengaruhi beberapa 

faktor antara lain, keadaan lingkungan fisik termasuk di dalamnya; geologi, 

geomorfologi, hidrologi, tanah, vegetasi. (US Environmental Protection 

Agency, dalam Jauhari, A, dkk, 1995). Keadaan geologi berperan besar 

terhadap kualitas air dan juga faktor litologi yaitu umur dan sifat batuan (S. 

Wioliatto, 1990 dalam Arif Jauhari, 2002). Daerah karst tidak lepas dari 

batuan dominannya yaitu batu gamping (White,1988). Batuan gamping 

adalah batuan sedimen yang biasanya didominasi oleh kalsium karbonat 

dalam bentuk mineral kalsit (CaCO3) (Ford and Williams, 1992).  

Kawasan karst akan lebih dominan sistem sungai bawah tanah 

dibandingkan sistem sungai permukaan. Secara teoritis, komposisi kimia 

airtanah pada mataair karst dapat berfluktuasi tergantung dari variasi 

debitnya, variasi kejadian hujan, dan mungkin juga terhadap aktivitas lain 

di daerah tangkapan hujannya (catchment area). Berikut Gambar 1.1. skema 

proses pelarutan batu gamping. 
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Cair 

Gambar 1.1. Skema proses pelarutan batugamping (Trudgil, 1985) 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik hidrologi dan 

bentuklahan yang diakibatkan oleh kombinasi dari batuan yang mudah larut 

(soluble rock) dan mempunyai porositas sekunder berkembang baik (Ford 

dan Williams, 1992). Bukan hanya material batuan yang terlarut dalam air, 

tapi juga aktifitas manusia juga akan menambah daftar komposisi air pada 

kawasan karst. Besarnya kandungan bakteri escherichia colli air sungai 

bawah tanah karst disebabkan oleh pemanfaatan berbagai 

keperluan,termasuk MCK (mandi, cuci, kakus) di permukaan. Lapisan 

epikarst merupakan batu karbonat yang tertutup oleh materi tanah di 

atasnya, dimana penutup tersebut berasal dari pelapukan batuan tersebut 

(Krothe, 2003). Lebih detail sebelumnya Klimchouk (1997) menjelaskan 

epikarst zone adalah zona teratas yang tersingkap dari batuan karst yang 

memiliki permeabilitas dan porosistas karena pelebaran celah yang paling 

besar dibanding lapisan-lapisan yang lain, sehingga aliran air pada zona ini 

dapat  dikatakan tanpa penyaringan sehingga pengotoran dapat langsung 

mencemari sungai bawah tanahnya. 

1.5.1.3. Hidrologi Karst 

Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya, 

peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan 

lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup 

(International Glossary of Hidrology, 1974 dalam Seyhan, 1995). 

Pengertian hidrologi karst tinggal menambah kata “di kawasan karst”. 

Seperti halnya obyek kajian hidrologi non karst, dalam hidrologi karst dapat 
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dibedakan air permukaan dan bawah permukaan. Air permukaan dapat 

dijumpai pada pemunculan air (mataair) maupun air genangan yang 

biasanya berada di dolin, sedangkan bawah permukaan tanah dapat dijumpai 

aliran atau sungai bawah tanah dan danau-danau dalam lorong gua. 

Kerentanan akifer karst didefinisikan pada penurunan potensi 

sumber daya alam karst berupa penurunan kualitas dan kuantitas air. 

Leibundgut (1998) selanjutnya menjelaskan bahwa tingginya tingkat 

kerentanan terhadap pencemaran air tanah di kawasan karst dibandingkan 

dengan kawasan lain lebih disebabkan karena tingginya nilai permeabilitas 

skunder hasil proses pelarutan yang menghasilkan banyaknya jaringan air 

bawah tanah berupa lorong lorong dan saluran saluran serta minimnya 

proses penyaringan (filtering) bahan pencemar. Secara detail kerentanan 

(vulnerability) di daerah karst dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) 

kerentanan intrinsik (intrinsic vulnerability), yaitu kerentanan yang 

diakibatkan oleh sifat daerah karst itu sendiri dan (2) kerentanan spesifik 

(spesific vulnerability), yaitu kerentanan akibat ancaman aktual seperti 

limbah domestik, penggunaan lahan, dll. Tingkat bahaya kerentanan 

kawaan karst akan dipengaruhi sistem aliran dan kecepatan air mengalir. 

1.5.1.4. Potensi Air Karst 

Menurut Djaendi (2004) simpanan air tanah kawasan karst 

menempati urutan nomer tiga terbesar dibandingkan dengan kawasan 

batuan vulkan. Potensi air kawasan karst lebih dominan pada aliran bawah 

permukaan tanah. Aliran bawah tanah ini mempunyai cadangan air yang 

tersimpan pada akuifer yang akan mengalir secara diffuse dan ada juga 

mengalir secara conduit (lorong/pipa). Airtanah karst dapat dijumpai di 

sungai bawah tanah atau muncul ke permukaan sebagai mataair. Sumber-

sumber air dari alur sungai bawah tanah yang sudah dikenali dapat langsung 

dimanfaatkan jika dari segi kuantitas dan kualitasnya memungkinkan 

(Soenarto, 1997).  
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1. Arif Jauhari ,dkk (1997) 

Penelitian yang berjudul Keberadaan dan Kualitas Airtanah 

Perbukitan Batu Gamping Karst di Kabupaten Wonogiri. Perbukitan batu 

gamping karst sebagai bentuk lahan asal pelarutan merupakan daerah yang 

sering terjadi kekeringan sehingga keberadaan air dan kualitasnya sering 

menjadi pertanyaan yang perlu dipecahkan. Penelitian ini dilakukan di 

daerah karst Kabupaten Wonogiri. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui keberadaan serta kualitas air 

tanah perbukitan batu gamping karst Kabupaten Wonogiri. Untuk 

mengetahui keberadaan air tanah dilakukan dengan inventarisasi mata air, 

luweng ataupun gua. Inventarisasi ini selanjutnya dibuat peta keberadaan 

air. Pengambilan sample dilakukan dengan stratified purposive sampling 

dan selanjutnya dianalisa di laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan satuan lahan dengan penggunaan 

lahan hutan mempunyai angka pencemaran detergen yang lebih rendah ( 

0.04 dan 0.05 mg/l). Pencemaran bakteri coliform pada semua sampel 

sangat tinggi ( ≤ 2400 per 100 ml). Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

bawah tanah karst sangat rapuh tercemari oleh aktivitas manusia,serta 

memebuktikan adanya jaringan bawah tanah pada daerah karst. Analisa sifat 

fisika, kimia dan biologi menunjukkan air tanah  pada daerah penelitian 

kurang layak untuk kosumsi air minum. 

1.5.2.2. Aris Wahyudi (2005) 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Gedompol Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Pacitan dengan mengambil judul Analisis Potensi Sungai Bawah 

Tanah Untuk Kebutuhan Air Harian Masyarakat Karst Desa Gedompol 

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

(1) Mengetahui kebutuhan rata-rata penduduk di daerah penelitian. 
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(2) Mengetahui besar debit sungai bawah tanah di Luweng Karangtalun. 

(3) Mengetahui kualitas air sungai bawah tanah di Luweng Karangtalun. 

(4) Mengevaluasi kebutuhan air dan potensi air kawasan karst Desa 

Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. 

Data sekunder  yang digunakan adalah jumlah penduduk dari tahun 

2000-2004, sedangkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara 

terstruktur dengan responden serta kerja lapangan yang meliputi 

pengukuran debit sungai bawah tanah Karangtalun dan pengambilan sampel 

meliputi : sifat suhu, bau, rasa, jumlah zat padat terlarut, (TDS), kekeruhan 

dan warna, sifat kimia dengan parameter : Flourida (F), Kesadahan (CaCo3), 

Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2-N pH dan Zat Organik sedangkan sifat bologi 

diambil dengan menggunakan parameter coliform dan coliform tinja. 

Cara penelitian yang digunakan dengan metode random sampling 

(secara acak) diambil 10% tiap kepala keluarga (kk) penduduk Desa 

Gedompol dari tiap Dusun sedangkan teknik yang digunakan dalam 

pengukuran debit yaitu menggunakan teknik bak ukur dan pengambilan 

sampel pada lokasi sungai bawah tanah Karangtalun. Analisis hasil yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif komparatif artinya 

membandingkan hasil kuantitas air sungai bawah tanah yang ada dengan 

jumlah kebutuhan air harian masyarakat dan selanjutnya melakukan analisis 

potensi sungai bawah tanah untuk kebutuhan air harian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit sungai bawah tanah 

Karangtalun pada awal kemarau sebesar 1,666 liter/ detik mengalami 

penurunan yang kecil pada akhir kemarau yaitu sebesar 1,449 liter/ detik. 

Rerata jumlah konsumsi air perorang di daerah penelitian pada musim 

kemarau sebesar 33,713 liter/orang/hari sehingga dengan jumlah penduduk 

Desa Gedompol sebanyak 3.807 jiwa maka kebutuhan air harian di daerah 

penelitian sebesar 128.345 liter/hari dan pada musim penghujan dengan 

kebutuhan air sebesar 39,488 liter/orang/hari maka jumlah kebutuhan air 

pada musim penghujan di daerah penelitian sebesar 150.330 liter/hari. 
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Secara umum baik dari parameter fisika maupun kimia kualitas air di daerah 

penelitian baik namun secara bakteriologi di atas ambang batas yang 

ditentukan (>2.400/100ml). 

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa di daerah penelitian 

terbagi atas tiga wilayah jangkauan distribusi air yaitu jangkauan primer, 

jangkauan sekunder, jangkauan tersier dengan faktor pembatas jarak. Pada 

wilayah jangkauan primer kebutuhan air harian dianggap dapat tercukupi 

dan pada sebagian wilayah jangkauan sekunder dan tersier. Sehingga dari 

hasil evaluasi, potensi Luweng Karangtalun belum dapat memenuhi 

keseluruhan masyarakat Desa Gedompol. 
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Tabel 1.1 : Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Arif Jahuhari dkk. 

(1997) 

Keberadaan dan 

Kualitas Airtanah 

Perbukitan Batu 

gamping Karst di 

Kabupaten 

Wonogiri. 

untuk mengetahui keberadaan serta 

kualitas air tanah perbukitan batu 

gamping karst Kabupaten 

Wonogiri. 

Survei dan uji 

laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan satuan lahan dengan penggunaan 

lahan hutan mempunyai angka pencemaran detergen yang lebih 

rendah ( 0.04 dan 0.05 mg/l).Pencemaran bakteri Coliform pada 

semua sample sangat tinggi ( ≤ 2400 per 100 ml).Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem bawah tanah Karst sangat rapuh 

tercemari oleh aktivitas manusia,serta memebuktikan adanya 

jaringan bawah tanah pada daerah Karst.Analisa sifat fisika,kimia 

dan biologi menunjukkan air tanah  pada daerah penelitian kurang 

layak untuk kosumsi air minum.  

Aris Wahyudi 

(2005) 

Analisis Potensi 

Sungai Bawah 

Tanah Untuk 

Kebutuhan Air 

Harian Masyarakat 

Karst Desa 

Gedompol 

Kecamatan 

Donorojo 

Kabupaten Pacitan.  

Mengetahui kebutuhan air harian 

rata – rata penduduk di sekitar 

sumber air, debit sungai bawah 

tanah dan Luweng 

Karangtalun,kualitas air sungai 

bawah tanah,dan mengevaluasi 

kebutuhan air perkapita dan potensi 

air di kawasan karst Desa 

Gedompol Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Pacitan. 

Survei dan uji 

laboraturium. 

Secara umum baik dari parameter fisika maupun kimia kualitas air di 

daerah penelitian baik namun secara bakteriologi diatas ambang 

batas yang ditentukan (>2.400/100ml). Pada wilayah jangkauan 

primer kebutuhan air harian dianggap dapat tercukupi dan pada 

sebagian wilayah jangkauan sekunder dan tersier. Sehingga dari hasil 

evaluasi, potensi Luweng Karangtalun belum dapat memenuhi 

keseluruhan masyarakat Desa Gedompol. 

Muhammad Yusuf 

(2015) 

Pola Sebaran Dan 

Kualitas Mata Air 

Di Bentuk Lahan 

Karst Kecamatan 

Giriwoyo 

Kabupaten 

Wonogiri.  

Mendiskripsikan persebaran 
kualitas dan kuantitas mata air di 
Kecamatan Giriwoyo Wonogiri, 
serta mengklasifikasi kualitas dan 
kuantitas mataair untuk persedian 
air minum penduduk di Kecamatan 
Giriwoyo Wonogiri

Survei dan uji 

laboraturium. 

Di kelas II dengan debit 0,2-14,3 liter/detik, kualitas rata-rata sudah 

memenuhi standar,  hanya di Giriwoyo karena untuk sifat kimianya 

terutama pH berkisar 6,2 termasuk rendah dan total coliform 

(1100/100ml) masih di atas batas maksimum. Untuk kelas III semua 

mataair telah memenuhi standar dan debit mataair yang ada antara 2 

- 3,1 liter/detik. Klasifikasi debit daerah penelitian terdapat 3 kelas. 

Kelas 4 dengan kisaran debit (10 ≤ X < 100) liter/detik memiliki 

kualitas air yang baik untuk air minum. Kelas 5 dengan debit (1 ≤ X 

< 10) liter/detik yang memiliki kualitas air baik untuk air minum, 

sedangkan untuk wilayah Giriwoyo kualitas airnya buruk karena 

kandungan pH di bawah batas minimum (6,2) dan total colliform di 

atas batas maksimum (1100/100ml). Kelas 6 dengan kisaran debit 

yang kecil (0.1 ≤ X < 1) liter/detik memiliki kualitas air yang baik. 
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1.6. Kerangka pemikiran 

Permasalahan hidrologi yang sering terjadi di kawasan karst adalah 

mengenai kekeringan dan kekurangan air. Sumberdaya mata air kawasan 

karst belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sumberdaya 

mata air yang dimiliki antara lain telaga, dan sungai bawah tanah 

(goa/luweng). Telaga di beberapa tempat mengalami kekeringan pada 

waktu musim kemarau. Pemanfaatan air permukaan yang terdapat pada 

telaga kecil pada umumnya hanya merupakan aliran-aliran yang membawa 

material-material seperti sampah, kotoran ternak, dan bahan-bahan organik 

lainnya, sehingga kualitas air yang ada kurang baik untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi penduduk melainkan hanya dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan mencuci dan mandi. Air sungai bawah tanah yang diketahui 

keberadaannya juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan 

sumberdaya air belum optimal karena permasalahan air masih terjadi. 

Penelitian mengenai sebaran, kualitas, dan kuantitas mata air penting 

dilakukan untuk mengetahui potensi sumber mata air pada daerah 

penelitian. Dengan diketahuinya sebaran dan potensi sumber mata air 

diharapkan usaha pelestarian sumberdaya air dapat berjalan dengan baik. 

Harapan selanjutnya adalah terjaganya sumber air, sehingga memiliki 

kualitas dan kuantitas yang baik. Pemanfaatan air tanpa memelihara dan 

menjaga sistem hidrologi yang ada akan mengurangi bahkan menyebabkan 

kekeringan. Usaha pemeliharaan sumberdaya air di kawasan karst 

membutuhkan pola sebaran mata air. Penentuan pola sebaran mata air di 

suatu kawasan karst dibutuhkan inventarisasi data mengenai telaga/dolin, 

gua, luweng, dan ponor. 

Dalam hal penggunaan sumber mata air untuk air minum, diperlukan 

penyesuaian dengan standar baku mutu kualitas air yang dikeluarkan 

PERMENKES No.492/Menkes/Feb/IV/2010, karena penggunaan yang 

tidak sesuai dengan baku mutu dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. 

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kualitas sumber mata air di 
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daerah penelitian, apakah memenuhi persyaratan standart baku mutu air 

minum atau tidak. Selain aspek kualitas tentunya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan untuk air minum juga harus di perhatikan kuantitas dan 

kontinuitas mataair itu sendiri. Kuantitas mataaair yang ada nantinya akan 

diklasifikasikan debitnya sehingga akan diketahui potensi untuk pemenuhan 

jumlah air yang dapat disuplai atau dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari hari masyarakat daerah 

penelitian. 

1.7. Data Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder, dimana data skunder merupakan data yang telah tersedia di 

instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan yang dimaksud data 

primer adalah data yang perlu diambil langsung dilapangan. 

1. Data Sekunder 

 Data curah hujan, digunakan untuk menunjukkan kondisi iklim 

didaerah penelitian 

 Data Lapora hidrogeologi PT WANATIRTA CONSULTING 

ASSOCIATION 2012, digunakan untuk data mataair dan debit. 

 Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2001-2003, digunakan sebagai 

pembuatan peta dasar dan mengetahui ketinggian tempat di daerah 

penelitian. 

 Peta rencana tataruang wilayah kabupaten wonogiri tahun 2011-2031, 

untuk menentukan peta klas kawasan karst, peta tataguna lahan, peta 

geologi. 

2. Data Primer 

 Data kualitas air tanah meliputi : sifat fisik, kimia, dan bakteriologi 

 Kondisi fisik daerah penelitian. 
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1.8. Metode Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan adalah 

survei, observasi lapangan, dan pengukuran secara langsung. Survei 

dilakukan untuk mencari sumber mata air. Observasi lapangan dilakukan 

untuk menentukan kualitas sumber mataair terutama faktor fisika yang 

meliputi warna, bau, rasa, dan suhu yang dilakukan di lapangan dan di 

laboratorium sedangkan faktor kimia dan biologi hanya akan dilakukan 

analisa di laboratorium. Pengukuran secara langsung dilakukan untuk 

mengetahui potensi sumber mata air terutama debit sumber mata air. 

1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Pemilihan daerah penelitian didasarkan pada salah satu 

Kecamatan Giriwoyo yang berdasar pada (1) Mempunyai potensi 

sumber mata air yang pada saat ini digunakan sebagai pemenuhan 

kebutuhan air bagi masyarakat. (2) Persebaran potensi sumber mata 

air yang ada masih belum dipetakan. (3) Daerah penelitian merupakan 

kawasan karst yang sangat rentan terhadap kerusakan system 

hidrologinya, maka diperlukan suatu upaya konservasi. 

1.8.2. Teknik Pemilihan Sampel 

Penelitian ini dalam pengambilan sampel kualitas mataair 

menggunakan teknik purposive sampling. Artinya merupakan tehnik 

pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat oleh peneliti. Beberapa pertimbangan yang 

digunakan antara lain : 

1. Keberadaan mataair pada tiap wilayah kelas kawasan karst; 

2. Lokasi mataair digunakan untuk kebutuhan penduduk, jika dalam  

1 Kelurahan terdapat lebih dari 1 yang dimanfaatkan maka akan 

diambil 1 sampel mataair. 

Kecamatan Giriwoyo terdapat 2 klas kawasan karst, yaitu klas 

II dan klas III. Untuk klas II terdapat 37 mata air diambil sebanyak 6 
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sampel, dan klas III terdapat 2 mataair diambil sebanyak 2 sampel. 

Jumlah dari seluruh sampel air sebanyak 8 sampel. Hasil yang didapat 

nantinya bisa mewakili kualitas mataair pada wilayah penelitian. 

1.8.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel air dimasukan dalam botol hingga penuh dan ditutup 

rapat. Agar air terhindar dari pengaruh cahaya atau temperatur yang 

dapat menyebabkan rusaknya sampel air, maka digunakan botol 

penyimpanan yang terbuat dari plastik  yang berwarna putih keruh. 

Volume air yang digunakan untuk analisis diambil sebanyak satu liter. 

Perlengkapan botol sampel saat dianalisis  di laboraturium  tidak 

terjadi kesalahan, maka contoh air dilengkapi dengan data – data 

meliputi lokasi, tanggal, kode, botol, dan jam pengambilan sampel. 

Sedangkan untuk sifat fisika air peneliti menggunakan panca indra. 

1.8.4. Analisis Kualitas Air 

Analisis kualitas air yang digunakan adalah dengan melakukan 

perbandingan dengan standar baku mutu air untuk air minum maka 

akan dapat ditentukan kelayakan air untuk air minum. Dari standart 

baku mutu kualitas air minum (Tabel 1.2) akan dipilih beberapa 

parameter (Tabel 1.3) yang menurut penulis merupakan karakter 

mataair kawasan karst, sehingga dapat mewakili daerah penelitian. 

Variabel kulitas air yang akan diteliti meliputi fisika,kimia, 

bakteriologis. 
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Tabel 1.2. Standart Baku Mutu Kualitas Air Minum 

Sumber : PERMENKES No.492/Menkes/Feb/IV/2010 

Tabel 1.3. Variabel Sumber Mataair Yang Akan Diteliti 

Sumber : Penulis 

No Jenis Parameter Satuan 
Kadar 

Maksimum 

1 

Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan 

a. Parameter Mikrobiologi   

1. E.coli 

2. Total Bakteri Colliform 

Jumlah per 100 mg sampel 

Jumlah per 100 mg sampel 

-- 

-- 

b. Parameter anorganik   

1. Arsen 

2. Fluorida 

3. Total Kromium 

4. Nitrit 

5. Nitrat 

6. Sianida 

7. Selenium 
8. Kadmium 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 
Mg/l 

0,01 

1,5 

0,05 

3 

50 

0,07 

0,01 
0,003 

2 

Parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan 

a. Parameter Fisik   

1. Temperatur 

2. Kekeruhan 

3. Rasa 

4. Warna 

5. Bau 

6. Jumlah zat padat terlarut (TDS) 

0C 

Skala NTU 

-- 

Skala TCU 

-- 

Mg/l 

± 3 0C 

5 

Tidak Berasa 

15 

Tidak Berbau 

500 

b. Parameter Kimia   

1. Chlorida 

2. Kesadahan 

3. pH 

4. Mangan 

5. Alumunium 

6. Besi 

Mg/l 

Mg/l 

-- 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

250 

500 

6,5-8,5 

0,4 

0,2 

0,3 

Parameter Fisika  

1. Temperatur 

2. Kekeruhan 

3. Rasa 

4. Warna 
5. Bau 

6. TDS 

0C 

Skala NTU 

-- 

Skala TCU 
-- 

mg/l 

Kandungan Kimia  

1. pH 
2. Kesadahan (CaCO3) 

3. Mangan (Mn) 

4. Besi (Fe) 
5. KMnO4 

6. Chlorida (Cl) 

-- 
mg/l 

mg/l 

mg/l 
mg/l 

mg/l 

Bakteriologis  

1. Total Bakteri Coliform dalam 100 ml air sampel Jumlah per 100 mg/l 



 
  

18 
 

1.9. Analisis Data 

Analisis potensi mata air yang digunakan dengan cara mencari 2 

variabel yaitu kualitas dan kuantitas. Untuk mengetahui kualitas sumber 

mata air,  akan dihubungkan dengan standar kualitas air minum sedangkan 

kuantitas dihubungkan dengan pengelompokan klas besarnya debit mataair. 

Dalam penyajian hasil kualitas maupun kuantitas  pada tiap-tiap sampel 

mataair pada daerah penelitian dilakukan dalam bentuk diagram batang. 

Untuk penyajian diagram batang pada kualitas mataair di daerah 

penelitian, akan terdapat 8 diagram batang yang menunjukkan besaran atau 

konsentrasi unsur kimia, fisika, biologi dan bakteriologi pada tiap titik 

sampel, hal ini juga akan diperjelas angka yang terdapat di atas pada tiap 

diagram batang yang ada. Warna yang berbeda pada diagram batang 

dilakukan untuk membedakan wilayah sampel air yang diambil pada daerah 

penelitian. Skala vertikal menunjukkan konsentrasi atau kandungannya. 

Skala horisontal menunjukkan nomer sampel mataair. Dengan 

mengkelompokan sampel ke dalam masing – masing titik sampel akan 

mudah mendapatkan gambar diagram batangnya sekaligus kecenderungan 

tiap – tiap unsur kualitas air pada keseluruhan sampel mataair daerah 

penelitian.  

 Pengukuran debit dilakukan 

dengan data yang didapat dari data 

skunder. Untuk mengetahui besarnya 

debit mataair banyak cara yang dapat digunakan salah satunya  

menggunakan rumus volumetric method.  Debit air (Q) merupakan hasil 

dari bertambahnya volume mataair (V) dibagi dengan waktu (t) yang 

diperlukan, selanjutnya akan dilakukan klasifikasi terhadap data mataair 

nya. Pada tahap klasifikasi akan dilakukan pengelompokan kelas 

berdasarkan yang dikemukakan (Meinzer, 1923 dalam Todd, 1980) 

berdasarkan besarnya debit pada sumber mataair. Untuk penyajian diagram 

batang pada kuantitas mataair, hampir sama dengan penyajian diagram 

batang untuk kualitas mataair. Perbedaan adalah skala vertikal 
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menunjukkan tingkatan atau klas pada besarnya debit mataair pada tiap titik 

sampel di daerah penelitian. 

Analisis spasial dilakukan untuk mencari titik sumber mata air 

melalui interpretasi peta rupa bumi. Dengan global positioning system 

(GPS) akan didapat koordinat mataair, selanjutnya data mata air diplot 

dalam peta sesuai dengan lokasinya. 

Tabel 1.4 : Klasifikasi sumber mataair 

 

 

 

 

 

 

1.10. Langkah Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi pustaka dilakukan untuk mengambil bahan atau referensi yang 

sesuai dengan penelitian. Studi pustaka diambil dari berbagai buku 

referensi terkait, pencarian 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 

Kelas Debit (liter/detik) 

I ≥ 10.000 

II 1.000 ≤ X < 10.000 

III 100 ≤ X < 1.000 

IV 10 ≤ X < 100 

V 1 ≤ X < 10 

VI 0.1 ≤ X < 1 

VII 0.01 ≤ X < 0.1 

VIII < 0.01 

Sumber : Meinzer, 1923 dalam Todd, 1980 
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Gambar 1.2 : Diagram Alir Pemikiran 



 
  

21 
 

1.11. Batasan Operasional 

Air minum adalah air yang tanpa ataupaun melalui proses pengolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan apa bila diminum. 

Baku mutu air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat ataupun 

bahan pencemar yang terdapat dalam air,namun air berfungsi 

sesuai peruntukannya. 

Debit adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang/irisan 

melintang dalam satuan waktu (Seyhan, 1995). 

Interpretasi adalah Penentuan letak suatu obyek pada peta yang 

dipertimbangkan dengan plot GPS dengan kondisi di lapangan 

Kualitas air tanah adalah kondisi kualitas air tanah yang dicerminkan oleh 

sifat fisik, kimia dan biologi air tanah tersebut. 

Mata air adalah aliran air tanah yang terpusat pada satu titik dan keluar pada 

permukaan tanah sebagai suatu arus yang mengalir. 

Pola sebaran air adalah  merupakan pola keberadaan air pada suatu klas 

kawasan karst 

Potensi air adalah meliputi kuantitas dan kualitas air (Soenarto, 1997). 

Sungai bawah tanah adalah merupakan kumpulan saluran yang berfungsi 

seperti sungai – sungai tiga dimensi. 

Kualitas fisika adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas 

air meliputi suhu, kekeruhan, warna, jumlah zat padat terlarut, 

rasa, bau. 

Kualitas kimia adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas 

air meliputi khlorida, kesadahan, mangan, besi, ph 

Kualitas biologi adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas 

air meliputi jumlah bakteri coliform 

 

 

 

 

 


