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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Berdasarkan genetisnya bentuk lahan dapat dibedakan menjadi 

sembilan kelompok yaitu : bentuk lahan asal struktural, denudasional, 

vulkanik, flufial, solusional, marin, aeolin, glasial dan organik (Sutikno, 

1996). Topografi karst merupakan bentuk lahan asal sulosional atau pelarutan 

yang secara genetiknya didukung oleh beberapa faktor (Sutikno, 1996), yaitu : 

1. Batuannya batu gamping dengan perlapisan yang tebal 

2. Curah hujan yang tinggi 

3. Batuannya banyak kekar 

4. Lokasinya lebih tinggi dari sekitarnyadan terdapat tubuh perairan sungai 

bawah tanah 

5. Bervegetasi rapat 

Secara Geografi daerah karst secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu bentukan negatif dan positif. Bentukan negatif adalah 

morfografi karst yang cenderung turun terhadap permukaan. Sedangkan 

bentukan positif adalah bentukan yang cenderung naik terhadap permukaan. 

Contoh bentukan negativ adalah dolina, uvala, polye,lembah,luweng,serta 

contoh bentukan positif adalah kubah – kubah karst.  

Daerah karst dengan segala morfologinya yang kelihatan kering 

dipermukaan sebenarnya merupakan suatu daerah yang dapat menangkap atau 
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menjebak air hujan yang jatuh diatasnya. Air hujan yang jatuh akan segera 

mengisi depresi – depresi (morfologi negatif). Pusat depresi – depresi tersebut 

berupa sinkhole baik yang terjadi melalui pelarutan ataupun runtuhan berupa 

rongga – rongga, gua – gua atau luweng. Kondisi ini menyebabakan air hujan 

cepat mengalami pengatusan, dimana air mengisi pusat depresi – depresi yang 

juga segera mengaliri rongga bawah permukaan. Pengatusan ini akan 

memberikan pola sesuai dengan morfologi daerah yang dilewati. Selama 

perjalanan ke pusat depresi limpasan permukaan  rongga – rongga lain yang 

terjadi karena pelarutan, tunjaman akar tumbuhan atau celah akibat patahan 

yang biasa dikenal sebagai porositas sekunder. Hal ini menyebabkan  

konsentrasi air lebih banyak di bawah permukaan yang akan membentuk  

sistem – sistem aliran yang selanjutnya dapat berkembang  menjadi sungai 

bawah tanah.  

Karst merupakan suatu daerah yang memiliki ciri-ciri relief dan 

drainase tersendiri yang berbeda dari daerah yang lain. Pada daerah ini sulit 

sekali ditemukan tubuh air pada permukaan tanah. Hal ini hanya dapat 

dijumpai pada dolina, uvala dan polye yang bersifat sementara, sehingga 

ketersediaan air sangat terbatas dan biasanya hanya tersedia pada musim-

musim tertentu saja. Dari ketersediaan air yang terbatas ini mempengaruhi 

pola konsumsi masyarakat terhadap air, dikarenakan sistem penyediaan air 

yang terbatas. 

Kawasan karst mempunyai nilai strategis sebagaipotensi penyediaan 

air bagi kehidupan sosial - ekonomi masyarakat dan pembangunan kawasan di 
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sekitarnya. Dari segi hidrologi kawasan karst memiliki arti penting bagi 

lingkungan karena merupakan penampung air yang tergolong besar, karena air 

hujan yang jatuh pada daerah karst pada umumnya lebih banyak meresap ke 

bawah, dibandingkan dengan air yang mengalir di permukaan, air yang masuk 

kebawah permukaan jauh lebih besar.  Porositas sekunder yang berupa 

retakan, rekahan, rongga akibat pelarutan , dan gua merupakan pengatur 

keseimbangan alami bagi tampungan air yang dikandungnya.  Air tanah karst 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mencukupi 

kebutuhan air  minum dan air bersih sehari – hari, pertanian dan perternakan. 

Karena sifatnya yang sensitif terhadap tekanan lingkungan, maka perubahan 

apapun yang dilakukan manusia di kawasan karst akan menyebabkan 

terubahnya sistem hidrologi secara keseluruhan. 

Pengklasifikasian daerah karst berdasarkan pada keputusan Menteri 

Energi dan Sumberdaya Mineral 1456.k/20/MEM/2000 tentang pedoman 

pengelompokan kawasan karst:  

1. Kawasan karst kelas 1 

Berfungsi sebagai kawasan yang menyimpan air, terdapat gua-gua dan 

sungai bawah tanah yang aktif, gua-gua yang ada peninggalan sejarah. 

Berdasarkan hasil penelitian dari pola kelurusan lembah (struktur) dapat 

dilihat bahwa kelurusan di daerah ini umumnya panjang dan lebar, pola 

demikian dapat diterangkan bahwa proses pelarutan di daerah ini berjalan 

sangat intensif, dengan lembah yang luas akan sangat mudah untuk 

menampung air hujan yang kemudian diteruskan melalui pori=pori 
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gerowong yang padaahirnya akan membentuk sitem pol pengaliran 

dibawah tanah. Pantai yang masuk ke daratan akan mempunyai flora dan 

fauna yang khas. 4. Terdapatnya sungai permukaan yang tiba-tiba hilang 

merupakan salah satu ciri adanya sungai bawa tanah .  

2. Kawasan karst kelas 2.  

Kawasan ini mempunyai kritreria sebagai pengimbuh air bawah tanah, 

mempunyai jaringan gua-gua yang tidak aktif. Keberadaan batugamping di 

sini berbeda dengan batugamping di kawasan kelas 1, dikawasan kelas 2 

batugampingnya relatif lebih tipis karena berada di daerah tinggian, 

sehingga proses pelarutan pada daerah lembah tidak seintensif pada 

kawasan kelas 1.  

3. Kawasan karst kelas 3  

Kawasan ini tidak memiliki kriteria seperti diatas, kawasan ini terletak di 

daerah Wonosari yang dicirikan olah adanya bukit-bukit yang bentuknya 

melengkung. Bentuk bukit yang demikian disebabkan karena daerah ini 

terdiri dari perselingan batugamping berlapis, batupasir gampingan dan 

napal. Yang mempunyai tingkat pelarutan yang berbeda. (Hadi Purnomo 

2005) 

Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri merupakan 

desa di daerah karst. Sebagian desa adalah kawasan non karst. Karst di Desa 

Pucung merupakan merupakan Kawasan karst klas I yang terdapat gua-gua 

dan sungai bawah tanah dan kawasan yang menyimpan air. 
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Gua Suruh merupakan gua yang unik dari sisi proses pembentukannya. 

Lorong dari mulut gua merupakan koridor sampai menembus aliran utama 

dengan berbagai dominasi proses didalamnya. Sedangkan aliran utama 

dominasi pembentukan lorong gua mulai berkurang karena proses yang terjadi 

merupakan proses campuran yang komplek. Mulut gua sampai beberapa meter 

lorong masuk terlihat proses solusional yang dominan. Lorong utama terlihat 

proses rekahan yang terlihat sangat jelas. Dominasi proses solusional 

ditunjukkan dengan ornamen gua yang berkembang baik pada atap maupun 

dinding gua. 

Mulut vertikal pertama juga terdapat keunikan berupa aliran udara 

yang kencang, hal ini menunjukkan adanya turbelensi udara yang dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya  mulut gua 

yang lain sehingga terjadi hubungan antara dua mulut  gua. Faktor kedua 

adalah adanya air terjun di dalam gua. Dari kedua faktor tersebut yang 

memungkinkan adalah faktor pertama dengan alasan: 1) adanya lubang kecil 

di utara mulut gua  Suruh yang di perkirakan lorongnya bertemu dengan  

lorong mulut vertikal pertama; 2) tidak adanya air terjun disekitar pitch 

pertama dan sepanjang lorong yang sudah diketahui; dan 3) adanya perubahan 

arah turbelensi udara yaitu arah yang masuk dari mulut  dan keluar mulut gua, 

dan terkadang tidak adanya aliran angin. Akibat adanya turbelensi angin pada 

dasar vertikal pertama terdapat ornament stalaktit miring. 

Pembentukan lorong sepanjang upstream dari percabangan kedua lebih 

didominasi oleh perlapisan. Perlapisan yang mengontrol pembentukan lorong 
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ini perlapisan batuan berwarna hitam, agak lengket dan banyak dijumpai fosil 

makro berupa tulang – tulang seperti gigi, tanduk, tulang rusuk. 

Data debit aliran sungai bawah tanah yang terkumpul yaitu pada aliran 

utama. Potensi terbaik yaitu pada percabangan antara koridor gua dan lorong 

aliran utama tercatat pengukuran debit sebesar 2 liter/detik (Arif Jahuari, 

2002). Aliran diduga cenderung konstan  sepanjang tahun dimana fluktuasi 

debit diperkirakan kecil bila dibandingkan dengan dearah karst lain. 

Kekonstanan ini dinilai dari tanda yang ditinggalkan selama periode banjir di 

dalam lorong baik berupa lumpur ataupun sampah dan kotoran lainnya  

terutama daun – daun. Lorong yang terpetakan tidak dijumpai tanda tanda  

tersebut, bila dijumpai menunjukkan fluktuasi tinggi muka air sungai yang 

tidak terlalu besar. 

Dengan adanya potensi sungai bawah tanah di Gua Suruh , maka 

diharapkan dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kelangkaan 

air pada musim kemarau. Potensi air sungai bawah tanah secara kuantitas 

dapat dimanfaatkan,tetapi secara kualitas perlu adanya penelitian tentang 

kandungan sifat kimia, fisika dan bakteriologinya. Hal ini disebabkan oleh 

terdapatnya gua yang digunakan untuk pembuangan kotoran manusia ( luweng 

WC). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dimana elemen 

ruang menjadi fokus utama dalam analisis. Definisi keruangan sendiri adalah 

pendekatan untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan 
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yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang 

mendapat posisi utama dalam setiap analisisnya.  

Berdasarkan latar belakang tentang permasalahan kualitas air didaerah 

karst dan adanya potensi sungai bawah mendorong penulis untuk meneliti 

Sungai bawah tanah yang ada di Desa Pucung kecamatan Eromoko  

Kabupaten  Wonogiri dengan judul” EVALUASI KUALITAS AIR SUNGAI 

BAWAH TANAH DI AREA GUA SURUH UNTUK AIR MINUM DESA 

PUCUNG KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI”. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan permasalahan tersebut maka dapat 

merumuskan masalah sebagai berkut:  

1. Apakah kualitas air sungai bawah tanah bisa untuk menyelesekan 

permasalahan persediaan air minum penduduk Desa pucung Kecamatan 

Eromoko Kabupaten wonogiri. 

2. Bagemana distribusi bakteri Escherechia Colli dan  kadar zat kimia air 

sungai bawah tanah 

1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut dapat ditarik tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas air sungai bawah tanah  dalam menambah 

persedian air minum penduduk Desa Pucung Eromoko Wonogiri. 

2. Menganalisis distribusi bakteri Escherechia Colli dan  kadar zat kimia 

yang terkandung dalam air tanah. 
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1.4. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini berupa informasi mengenai evaluasi air tanah 

sungai bawah tanah  daerah penelitian untuk air minum serta faktor faktor 

yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Dari hasil ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemda 

setempat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolahan air 

sungai bawah  tanah.  

1.5. Telaah Pustaka 

1.5.1. Topografi Karst  

Topografi karst terbentuk sebagai akibat interaksi iklim, 

vegetasi dan beragamnya sifat fisik batugamping (Sherma, dalam Arif 

Jahuhari.2002). Batu gamping massif merupakan batuan yang 

mempunyai permeabilitas rendah,5 x  cm/hari ( Dreybrodt, dalam 

Sutikno, 1996) serta sifat batuannya yang kompak.akibat proses fisika 

(gaya tehtonik dan ikl im), proses biologi (tunjaman akar) dan proses 

kimia (pelarutan), terjadilah rekahan - rekahan sebagai media utama 

proses pelarutan. 

Karst adalah medan dengan ciri – ciri relief dan drainase 

tersendiri yang timbul secara primer dari derajat daya larut batuan yang 

lebih  tinggi didalam air- air alami dari pada yang ditemukan di tempat 

lain. Karst juga telah didefinisikan sebagai bentang lahan kering, 

dicirikan oleh drainase bawah permukaan dari pada permukaan. 
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1.5.2 Air Tanah Daerah Karst 

Karst dan hidrologi merupakan dua hal satu dengan lainnya 

tidak dapat dipisahkan.Karst hasil kerja air, dan dinamika air yang 

membentuk karst dikendalikan oleh faktor faktor geologi, seperti 

struktur, jenis batuan, komposisi mineral, dan susunan stratigrafi 

(Esteban, 1996). Membahas hidrologi karst, maka dua faktor penting 

yang tidak dapat di tinggalkan adalah porositas dan permeabilitas 

batuan. Terbentuknya sistem karst  memerlukan suatu jaringan 

permeabilitas awal. Jaringan permeabilitas awal yang terdiri dari 

porositas masa dasar,bidang- bidang perlapisan, dan retakan- retakan, 

tidak terbentuk selama proses karstisifikasi,melainkan oleh korosi dan 

erosi mekanik,atau dihapus lenyapkan oleh sedimentasi. Dua faktor 

yang paling berpengaruh dalam perkembangan karst adalah : a) 

kuantitas dan kualitas (pH, temperatur) air meteorik yang tersedia untuk 

melakukan korosi maupun erosi, serta b) landeian hidrolik antara daerah 

resapan dan daerah luahan air meteoric tersebut. 

Dari sudut hidrologi, lahan  karst berbeda dengan media berpori 

lainnya. Keberadaan  pergerakan dan seluruh dinamika air tanah  di 

daerah ini ditentukan oleh porositas sekunder yang berupa pembuluh–

pembuluh yang berintregasi membentuk rongga –rongga yang 

selanjutnya menjadi salura–saluran. Faktor faktor hidrologi yang 

berpengaruh dalam karstisifikasi adalah kuantitas dan kualitas( 

temperature, pH, konsentrasi ion) air untuk melakukan korosi dan erosi 



10 

 

terhadap batuan karbonat yang dilaluinya.Kuantitas dan kualitas sangat 

menentukan kecepatan karstisifikasi. Semakin besar kuantitas air 

semakin besar daya erosinya, dan semakin tinggi pula laju pembentukan 

karst. Semakin asam dan tinggi temperatur air maka semakin besar gaya 

untuk melarutkan batu gamping disekirtanya,dan akibatnya 

karstisifikasi  semakin intensif terjadi. 

1.5.3. Sistem Sungai Bawah Tanah 

Paripurno dan Prasetyo (1996) menyatakan bahwa permeabilitas 

daerah batugamping yang telah mengalami proses pelarutan sangat 

besar. Hal ini di sebabkan oleh adanya rekahan – rekahan dan gua – gua 

yang mengakibatkan air dapat leluasa melaluinya. Pola drainase di 

daerah karst mempunyai ciri yang sangat berbeda bila dibandingkan 

dengan daerah lain. Dikarenakan sirkulasi air sangat besar di pengaruhi 

oleh ruang antar butir. Gua juga merupakan bagian dari system 

drainase, yang masing – masing dihubungkan oleh retakan celah atau 

saluran. Sistem ini akan berlanjut pada sungai bawah tanah sampai 

membentuk jaringan sungai bawah tanah. Sistem sungai bawah tanah di 

derah karst dapat diibaratkan seperti sungai permukaan, sehingga pada 

daerah tertentu dijumpai akumulasi air yang berlimpah. 

1.5.4. Kriteria Kualitas Baku Mutu Air 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 

tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

Presiden Republik Indonesia. 
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Pasal 8 

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas: 

Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 

baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu 

air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

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; 

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; 

Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

1.5.5. Sosial budaya masyarakat karst 

Kawasan Karst yang diidentikkan dengan kekurangan air, 

merupakan suatu hal yang signifikan jika kita melihat kenyataan yang 

dialami oleh masyarakat kawasan karst. Ketersediaan air berakibat pada 

perubahan perilaku masyarakat kawasan karst. Kebutuhan air harian 

masyarakat karst umumnya menyesuaikan dengan jumlah kuantitas air 

yang tersedia atau dengan sendirinya masyarakat telah terbiasa dengan 
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kondisi yang ada. Penampung Air Hujan (PAH) yang dimiliki 

penduduk hanya mampu bertahan 1 bulan usai musim hujan sehingga 

sebagian penduduk yang belum terjangkau PDAM mengharuskan untuk 

membeli air untuk kebutuhan sehari-hari atau berjalan hingga ratusan 

meter ke telaga dan mata air terdekat atau menunggu bantuan air dari 

pihak luar, antrian panjang dan lalu lalang truk tangki air merupakan 

fenomena tahunan desa Sumberagung saat musim kemarau. 

 Masyarakat kawasan Gunung Sewu memliki corak sosial 

ekonomi dan sosial budaya yang unik dan mungkin berbeda dengan 

masyarakat lain yang tinggal kawasan non karst. Kondisi kawasan karst 

Gunung Sewu yang tandus dan cenderung tidak menjanjikan berhasil 

mengukir karakter khas masyarakat karst Gungsewu tersebut,antara lain 

sifat keuletan, ketekunan dan semangat yang tidak kenal menyerah. 

Corak sosial-budaya khas lainnya adalah kuatnya kepercayaan 

atas nilai sepiritual yang dimiliki oleh beberapa gua. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya gua–gua yang disakralkan dan menjadi tempat untuk 

bertapa. Sehinga secara tidak langsung kearifan lokal ikut berperan 

serta dalam terjaganya kawasan karst. 

1.5.6 Kesehatan masyarakat di kawasn karst 

Air tanah karst secara kualitatif tentunya mempunyai kualitas 

yang umumnya baik. Sebagian besar sumber air tanah karst ini 

digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air minum. Umumnya 

kualitas air tanah karst mempunyai konsentrasi unsur Ca (kalsium), 
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Mg(magnesium). Hal ini sesuai dengan komposisi mineral batuan 

karbonat yang memang didominasi Ca dan Mg. Oleh karena itu sumber 

air ini bila digunakansebagai air minum sebaiknya diendapkan terlebih 

dahulu agar konsentrasi dua unsur tersebut dapat berkurang. Efek dari 

penggunaan air yang mengandung Ca dan Mg yang tinggi dapat 

mengakibatkan terganggunya kerja ginjal. Pencemaran air tanah karst 

dapat terjadi terutama berasal dari daerah imbuhannya, misalnya dari 

kotoran kelelawar dalam gua, penebangan tanaman, penambangan batu 

gamping dan lainnya  

1.5.7 Bakteri Escherichia colli 

Bakteri pathogen yang tercantum dalam Kepmenkes yaitu 

Escherichia colli bakteri pathogen tersebut dapat membentuk toksin 

setelah priode laten yang singkat yaitu beberapa jam (Bahargiarti Sari, 

2004). Keberadaan bakteri colli pada kotoran manusia dan hewan 

menunjukkan kualitas sanitasi yang rendah dalam proses pengadaan air. 

Makin tinggi tingkat kontaminasi bakteri colliform, makin tinggi pula 

resiko kehadiran bakteri patogen, seperti bakteri Shigella (penyebab 

muntaber), S.typhii (penyebab typhus), kolera, dan disentri. 

 Besarnya kandungan bakteri Escherichia colli air sungai 

bawah tanah disebabkan oleh pemanfaatan berbagai keperluan,termasuk 

MCK (mandi, cuci, kakus) di permukaan. Sebagai mana diketahui, 

aliran air tanah melalui saluran dapat dikatakan tanpa penyaringan 
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sehingga pengotoran dapat langsung mencemari sungai bawah 

tanahnya. 

1.6  Penilitian Sebelumnya 

1.6.1 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 di buat peta keberadaan air. 

Pengambilan sample dilakukan dengan stratified purposive sampling 

dan selanjutnya di analisa 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 Colliform 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.  



15 

 

1.6.2 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 

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 colliform dan colli 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 
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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. 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). 

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 
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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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Tabel1.1PenelitianSebelu

mnya    

Peneliti Arif Jahuhari dkk.(1997) Aris Wahyudi (2005) Abdul Rohman (2012) 

Judul 

Keberadaan dan Kualitas Airtanah 

Perbukitan Batu gamping Karst di 

Kabupaten Wonogiri 

Analisis Potensi Sungai Bawah Tanah 

Untuk Kebutuhan Air Harian Masyarakat 

Karst Desa Gedompol Kecamatan 

Donorojo Kabupaten Pacitan  

Evaluasi Kualitas Air Sungai 

Bawah Tanah  Untuk Air Minum 

Desa Pucung Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri 

Tujuan 

untuk mengetahui keberadaan serta 

kualitas air tanah perbukitan batu gamping 

karst kabupaten Wonogiri 

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 gedaompol kecamatan 

Donorojo kabupaten Pacitan   

Untuk mengetahui distribusi kadar 

zat air Sungai bawah tanah  

Wonogiri serta mengevaluasi 

kualitas air sungai bawah tanah  

untuk air minum 

Metode Survei dan uji laboraturium Survei dan uji laboraturium. Survei dan uji laboraturium.  

Hasil 

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 Colliform 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.  

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  

 

 

Sumber : Penulis 2012 
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1.7  Kerangka Penelitian 

Secara geologi kawasan  karst mengandung senyawa karbonat (CO3) 

lebih dari 50%. Yang dapat digolongkan sebagai batuan karbonat antara lain 

batugamping, dolomite, dan napal. Kodisi geologi yang berpengaruh dalam 

pembentukan lorong–lorong gua adalah bidang perlapisan serta rekahan 

akibat kekar dan sesar. Sementara itu erosi akan memperlebar stuktur kekar, 

sesar, dan bidang lapisan, yang membentuk gua – gua, baik horizontal 

maupun vertikal. Gua–gua juga dapat dibentuk karena adanya mata air karst. 

 Potensi kawasan karst yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah 

sumberdaya air. Sumberdaya air pada kawasan karst merupakan reservoir air 

yang tergolong besar karena air yang meresap di kawasan karst biasanya lebih 

besar dibandingkan dengan daerah yang bukan karst. Pada kawasan karst tata 

airnya didominasi oleh sistem aliran bawah permukaan atau sungai bawah 

tanah. 

Dari sudut hidrogeologi, lahan karst berbeda dengan media berpori 

lainnya. Keberadaan pergerakan dan seluruh dinamika air tanah di daerah ini 

ditentukan oleh porositas sekunder yang berupa pembuluh–pembuluh. 

Pembuluh–pembuluh ini berintegrasi akan membentuk rongga–rongga dan 

selanjutnya menjadi saluran- saluran. Hukum–hukum dan aturan aturan yang 

berlaku di dalam hidrogeologi media berpori secara umum tidak dapat 

diberlakukan di dalam sistem karst. 

Komponen kualitas air terdiri dari dari hidrofisika, hidrokimia, dan 

hidrobiologi. Diantara ketiga komponen tersebut hidrokimia merupakan 
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faktor paling penting dalam menentukan kualitas air yang digunakan untuk 

keperluan hidup manusia seperti halnya air minum. Hidrofisika ditentukan 

oleh faktor – faktor warna, kekeruhan, bau, rasa, dan temperature. Hidrokimia 

ditentukan oleh unsur–unsur kimia yang terkandung di dalam air, Baik 

terlarut maupun tersuspensi. Hidrobiologi ditentukan oleh kandungan mikro–

organisme di dalam air. Mikro-organisme yang paling diperhatikan dalam 

membahas kualitas air adalah bakteri colli yang dihasilkan oleh kotoran 

manusia, hewan ternak dan kelelawar yang bertempat tinggal di dalam gua 

karena organisme ini mengganggu kesehatan manusia.   

Dalam hal penggunaan air tanah untuk air minum, diperlukan 

penyesuaian dengan standar baku mutu kualitas air yang dikeluarkan 

olehDepartemen Kesehatan tahun 1990 karena penggunaan yang tidak sesuai 

dengan baku mutu dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena 

itu perlu adanya evaluasi terhadap kualitas air tanah di daerah penelitian, 

apakah memenuhi persyaratan standart baku mutu air minum atau tidak. 

1.8  Metode Penelitian 

1.8.1. Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data 

primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data 

primer di peroleh dari pengamatan,pengukuran di lapangan dan analisis 

laboratorium, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan 

data yang sudah ada di instansi terkait. 
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Data primer yang dibutuhkan meliputi data parameter kualitas 

air dengan sifat fisika meliputi warna, bau, dan suhu serta sifat kimia 

meliputi pH, Clorida, Kesadahan (CaCO₃), Zat organik (KMnO₄) dan 

jumlah Bakteri Colli dalam 100 ml air. Data ini diperoleh dari analisis 

sampel di laboratorium. Sedangkan  data sekunder yang diperlukan 

antara lain: 

a. Data curah hujan sepuluh tahunan  

b. Data kependudukan Desa Pucung Kecamatan Eromoko dalam 

angka. 

c. Data geomorfologi kecamatan Eromoko 

d. Data hidrologi kecamatan Eromoko 

e. Peta penggunaan lahan kecamatan Eromoko 
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Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 
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1.8.2 Metode Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode survai dan uji laboratorium. Survei dilakukan untuk melakukan 

penelusuran sungai bawah tanah . Pengukuran kualitas fisik, Kimia, dan 

biologi air sungai bawah tanah dianalisis di laboratorium sehingga, akan 

dapat diketahui kualitas air sungai bawah tanahnya. 

1.8.3  Teknik Pemilihan Sampel 

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

sistematik sampling.Artinya sampel diambil pada setiap titik dengan 

jarak 200 m pada sungai bawah tanah.Pertimbangan yang digunakan 

dalam pengambilan sampel air sungai bawah tanah karena lokasi 

tersebut adalah titik Sungai bawah tanah yang akan di angkat airnya. 

1.8.4  Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dalam pemgambilan sampel telah ditentukan. 

Sampel air kemudian dimasukan 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 di 

gunakan 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. 
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Tabel 1.2  Keterangan lokasi pengambilan sampel air 

No Lokasi Sempel Jarak Sungai Sampel Air Keterangan Lokasi 

1 0 Air Sungai Sungai bawah tanah  

2 200 Air Sungai Sungai bawah tanah  

3 400 Air Sungai Sungai bawah tanah  

4 600 Air Sungai Sungai bawah tanah  

5 800 Air Sungai Sungai bawah tanah  

6 1000 Air Sungai Sungai bawah tanah  

7 1200 Air Sungai Sungai bawah tanah  

8 1400 Air Sungai Sungai bawah tanah  

Sumber penulis 2012 

1.8.5  Pemilihan daerah penelitian 

Pemilihan daerah penelitian didasarkan pada kawasan karst yang 

mempunyai potensi sumberdaya air yang tersimpan di bawah 

permukaan yang sangat besar.daerah penelitian adalah Desa Pucung 

Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. Sungai bawah tanah yang 

diteliti adalah sungai bawah tanah yang ada di Gua Suruh. Alasan 

peneliti mengambil daerah penelitian karena adanya sungai bawah 

tanah yang mengalir sepanjang tahun dan memiliki debit yang konstan 

yaitu sebasar 2 l/detik .Dengan potensi air dan kebutuhan air harian 

masyarakat maka kualitas sungai bawah tanah  dapat mencukupi 

kebutuhan harian Masyarakat di Desa Pucung. 
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1.8.6. Bahan dan Alat Penelitian 

Alat dan bahan yang di gunakan pada penelitian ini adalah :  

1. Peta topografi lembar XLII – 48 q berskala 1 : 25 000 yang 

diterbitkan Dutch Map tahun 1926. Digunakan untuk menentukan 

luasan penggunaan lahan di Desa Pucung Kec Eromoko Kab 

Wonogiri. 

2. Peta Geologi lembar Surakarta – Giritontro, Jawa, skala 1 : 100 000 

yang diterbitkan oleh pusat penelitian dan pengembangan geologi 

tahun 1992. Digunakan sebagai pembuatan peta tanah Desa Pucung 

Kec Eromoko Kab Wonogiri. 

3. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat data lapangan 

4. Botol dengan volume 1 Lt untuk tempat air sampel sungai bawah 

tanah Gua Suruh 

5. Termos digunakan untuk menyimpan air sampel sungai bawah 

tanah Gua suruh 

6. SRT set, tali karmantel statis dan dinamis, helm,alat penerangan dan 

alat penelusuran gua lainnya. Alat tersebut digunakan untuk 

melakukan penelusuran Gua vertikal dalam pengambilan sempel air 

sungai bawah tanah Gua Suruh. 

1.8.7  Analisis Kualitas air  

Metode pengukuran air tanah tidak berbeda dengan pengukuran 

kualitas air permukaan. Parameter-parameter kualitas air yang 



27 
 

 

digunakan dalam pengukuran adalah parameter fisika, Kimia, dan 

Paremater bakteri Colli yang dianalisis di laboratorium. 

Analisa kualitas air di laboratorium dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 

a. Analisa volumetri/tritasi, yaitu dengan menambahkan atau mentiter 

pada sampel air dengan larutan standar yang bersifat pereaksi 

b. Analisa gravimetri, dilakukan dengan cara menimbang berat 

endapan zat atau berat zat yang terfilter, zat yang tertinggal pada 

cawan penguap karena dipanaskan pakai oven.  

c. Metode selektif ion yaitu metode dalam penentuan unsur-unsur 

menggunakan alat yang dirancang untuk meneliti masing-masing 

unsur. 

d.  Metode Standard Plate Count yaitu metode penyaringan dengan 

membranberdasarkan sifat bakteriberkembang biak dalam waktu 24 

sampai 72 jam pada suhu tertentu dandalam suasana yang cocok 

yaitu pada media yang terdiri dari agar-agar (dari bahanyang netral) 

yang mengandung beberapa jenis zat kimia yang merupakan gizi 

bagibakteri tertentu serta dapat mengatur nilai pH 

Tabel 1.3 Variable kualitas air sungai bawah tanah yang akan dianalisis 

Paremeter Satuan 

FISIKA   

1. Temperatur °C 

2. Kekeruhan Skala NTU 

3. Rasa   

4. Warna Skala TCU 

5. Bau   

6.Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 
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KIMIA    

1. Chorida mg/l 

2. Kesadahan CaCO3 mg/l 

3. pH   

4. Zat Organik KMnO4 mg/l 

BAKTERIOLOGIS   

Bakteri Colli dalam 100 ml air 

sampel Jumlah per 100 

Sumber penulis 2012 

Tabel 1.4 Setandar baku mutu Kualitas air minum 

Paremeter Satuan 
Kadar 

Maksimum 

FISIKA     

1. Temperatur °C 27°C  

2. Kekeruhan Skala NTU 25 NTU 

3. Rasa     

4. Warna Skala TCU   

5. Bau     

6.Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 1000 mg/l 

KIMIA      

1. Chorida mg/l 600 mg/l 

2. Kesadahan CaCO3 mg/l 500 mg/l 

3. pH   6,5 – 9 

4. Zat Organik KMnO4 mg/l 10 mg/l  

BAKTERIOLOGIS     

Bakteri Colli dalam 100 ml air sampel Jumlah per 100 100/1000 ml 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 429/ Menkes/ Per/ Iv/ 2010 

1.8.8. Tahap Penelitian 

Tahap – tahap penelitian ini adalah :  

1. Tahap persiapan meliputi : 

 Studi pustaka yang berhubungan dengan subyek dan aspek 

penelitian. 

 Pengenalan obyek setudi. 

 Pengadaan peta ( topografi,adminitrasi,geologi ). 
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 Persiapan data sekunder 

 Orentasi medan 

2. Tahap pelaksanaan meliputi 

 Kerja lapangan 

 Pengumpulan data primer dan data sekunder 

 Pengolahan dan analisis data 

3. Tahap penyelesaian meliputi pekerjaan : 

 Analisis hasil penelitian 

 Evaluasi hasil penelitian 

 Pembuatan peta 

 Penulisan laporan 

Rangkaian tahapan penelitian ini selanjutnya dapat dilihat pada diagram 

alir penelitian pada Gambar 

1.9  Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peta 

dan analisis yang bersifat diskriptif kompratif. Analisis peta adalah  dimana 

zat–zat kimia yang telah diketahui dari analisis laboraturium, kemudian 

diolah dengan menggunakan Grafis dengan membuat analis kecenderungan 

(trend analis),berdasarkan analisis kecendrungan dapat diketahui variasi dan 

besarnya kadar zat–zat kimia yang terkandung dalam air sungai bawah tanah 

pada tiap – tiap titik sampel. Analisis yang bersifat diskriptif kompratif adalah 

membandingkan hasil kualitas sungai bawah tanah yang ada dengan kadar 
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maksimum zat kimia ,fisika dan biologi yang terdapat pada standar baku 

mutu air tanah untuk air minum yang dipilih dalam penelitian ini.  

1.10  Batasan Oprasonal 

Air adalah semua air terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan 

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

berada di darat (Robert dan Roestam, 2005) 

 

Air minum dalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 429/ MENKES/ 

PER/ IV/ 2010). 

 

Dolina adalah lembah tertutup dalam ukuran kecil atau menengah, dapat 

berbentuk seperti mangkuk, dengan sisi berbatu atau ada tumbuhan 

dan merupakan bidang melingkar atau eliptis (Monroe, 1970 dalam 

Ritter, dkk.,1995). 

 

Gua adalah suatu lintasan sungai di bawah tanah yang masih mengalirnya 

secara aktif atau pernah mengalirinya (Ko, 1985). 

 

Karstifikasi adalah proses yang dikerjakan oleh air, utamanya kimiawi tetapi 

juga mekanikal, yang menghasilkan bentukan – bentukan topografi 

karst (Monroe, 1970 dalam Ritter, dkk.,1995). 

 

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (PPRI No 82 Tahun 

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air). 

 

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 ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya 

(PPRI No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air).  

 

Sungai bawah tanah adalah pergerakan airtanah pada saluran yang sulit 

diketahui keberadaannya dan memiliki kemiripan dengan sungai 

permukaan. 

(www.pca.state.mn.us/publications/mnenvironment/summer2002/river

.html) 

 

http://www.pca.state.mn.us/publications/mnenvironment/summer2002/river.html
http://www.pca.state.mn.us/publications/mnenvironment/summer2002/river.html
http://www.pca.state.mn.us/publications/mnenvironment/summer2002/river.html
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Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan 

tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, 

danau, situ, waduk, dan muara (PPRI No 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air). 

 

Uvala adalah lembah dengan lantai berombak (undulanting) tersusun lebih 

dari satu dolina.Sering berdiameter antara 500 – 1000 m dan 

kedalaman 100 – 200 m (Van Zuidam, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


