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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup untuk kebutuhan sehari-

harinya. Keberadaan sumber daya air tersebut perlu dilestarikan, baik dalam 

pemanfaatan maupun pengelolaan. Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia, sehinngga dapat dipastikan tanpa pengembangan sumberdaya 

air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati 

saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan 

dasar peradaban manusia (Sunaryo, 2005). Air sangat berguna atau potensial bagi 

manusia. sumber daya air di bumi ini sangatlah luas, meliputi dari laut, sungai, danau, 

hujan, air tanah, mata air, dan air yang berada di atmosfer. Kegunaan air meliputi 

penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas 

lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia sangat membutuhkan air. Dari 

mana bisa mendapatkan air untuk mencukupi kebutuhan? tentu dari dalam tanah 

maupun dari hujan, namun jika hanya menunggu turunnya air hujan maka kebutuhan 

manusia sangat kurang bahkan dikatakan tidak akan cukup sehingga harus mencari 

sumber dari air tanah. 

 Air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di Planet Bumi, mencakup 

sekitar 30 % dari total air tawar (Suripin, 2002). Air tanah banyak terdapat di suatu 

wilayah dataran alluvial, daerah antar gunungapi, daerah gamping (karst), dan daerah 

delta (gosong Pasir). Sistem perairan air tanah hampir sama dengan sistem perairan air 

permukaan, yaitu sistem input dan output atau yang disebut sistem hidrologi. Input 

alami air tanah adalah serapan dari aliran permukaan, terutama di wilayah tangkapan 

air hujan, sedangkan outputnya adalah mata air dan serapan air yang menuju lautan. 

Air tanah berperan penting dalam kehidupan manusia. Air tanah dimanfaatkan untuk 

untuk kebutuhan air bersih, irigasi, industri, dan lain sebagianya. Saat ini kebanyakan 
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lingkup pertanian memanfaatkan air tanah sebagai sumber pengairan untuk lahan 

sawahnya melalui pemompaan dengan menggunakan sumur  yang disebut sumur 

bor/pantek. Hasil 2-3 kali pemompaan air yang keluar dari sumur pantek mampu 

mengairi kurang lebih satu hektar lahan/petak sawah. Pemanfaatan air tanah, biasanya 

para penduduk mengambil air tanah ditingkat dangkal. Saat ini pertanian di Kabupaten 

Klaten sudah banyak yang menggunakan sumur bor/pantek untuk mengairi lahan 

pertaniannya. Sumur pantek atau yang sering disebut sumur bor karena cara 

pembuatannya dengan cara mengebor tanah dengan kedalaman biasanya 5 sampai 10 

meter hingga menemukan sumber air dari dalam tanah.  

Kecamatan Delanggu merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Klatan Provinsi Jawa Tengah. Letak astronomi Kecamatan Delanggu 

adalah 7°40’ LS dan 110°39’ BT. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut : 

Sebelah utara  : Kabupaten Boyolali 

Sebelah selatan : Kecamatan Ceper 

Sebelah barat  : Kecamatan Polanharjo 

Sebelah timur  : Kecamatan Juwiring dan Wonosari 

Kecamatan Delanggu memiliki luas wilayah 1874,72 Ha (BPS Kecamatan Delanggu 

tahun 2013) dengan jumlah penduduk sebesar 38.334 (BPS Klaten tahun 2013) atau 

memiliki kepadatan penduduk 2.041 jiwa per Km². Kecamatan Delanggu disebut juga 

sebagai lumbung padi Jawa Tengah karena sebagian besar wilayah di Kecamatan 

Delanggu adalah lahan persawahan dan sebagian besar penduduk di Kecamatan 

Delanggu bermata pencaharian sebagai petani padi (data BPS Klaten). 

 Kecamatan Delanggu memiliki jarak kurang lebih 25-28 Km dari puncak 

gunung Merapi. Jarak tersebut tidak tersebut tidak terlalu jauh untuk mendapatkan 

unsur – unsur vulkanik. Kecamatan Delanggu juga terletak kurang lebih 5 Km dari 

mata air di Kecamatan Tulung yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

sumber mata air berlimpah. Mata air merupakan sumber air yang kaya akan mineral 

yang baik untuk untuk pertanian. Air yang keluar dari mata air yang terdapat di 
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Kecamatan Tulung mengalir ke sungai Pusur yang merupakan sumber perairan 

pertanian utama untuk lahah pertanian yang terdapat di area sungai Pusur. 

Kecamatan Delanggu memiliki 16 desa/Kelurahan, antara lain  

1. Desa Banaran 9.   Desa Kepanjen 

2. Desa Bowan 10. Desa Krecek 

3. Desa Butuhan 11. Desa Mendak 

4. Desa Delanggu 12. Desa Sabrang 

5. Desa Dukuh 13. Desa Segaran 

6. Desa Gatak 14. Desa Sidomolyo 

7. Desa Jetis 15. Desa Sribit 

8. Desa Karang 16. Desa Tlobong 

 Penggunaan lahan di Kecamatan Delanggu didominasi oleh lahan persawahan 

dengan presentase 70,72 % dari total keseluruhan wilayah di Kecamatan Delanggu. 

Pola pemukiman di Kecamatan Delanggu memiliki pola menyebar. penggunaan lahan 

di Kecamatan Delanggu sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Penggunaan lahan di Kecamatan Delanggu 

Nama Lahan Luas Area (Ha) Persentase (%) 

Perkebunan/Tegalan 49,54 2,60 

Pemukiman 414,68 22,18 

Persawahan 1326,09 70,72 

Lain-lain (lahan kosong, dll) 84,41 4,50 

Sumber : Dinas Pertanian dalam BPS Kecamatan Delanggu tahun 2013 

lahan pertanian di Kecamatan Delanggu sebagian besar memiliki sumur bor/pantek 

yang digunakan untuk pemompaan air dari dalam tanah. Pembuatan sumur pantek 

merupakan salah satu cara mengambil air dari dalam tanah untuk mengairi lahan 

pertanian ketika kekeringan atau curah hujan di Kecamatan Delanggu menurun. 
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Pemompaan yang dilakukan oleh Petani di daerah penelitian sangat kurang 

memperhatikan volume air tanah yang diambil sehingga tidak diketahui berapa banyak 

atau sedikitnya air tanah yang dipompa. Pembangunan pabrik air minum yang terletak 

di Desa Wangen Kecamatan Polanharjo merupakan perusahaan air minum dalam 

kemasan botol yang memproduksi airnya dari sumber air tanah langsung dengan cara 

eksploitasi massal melalui pemompaan. Permasalahan tersebut sangat perlu 

diperhatikan oleh setiap pengguna air tanah, eksploitasi besar-besaran tersebut menjadi 

faktor yang mempengaruhi ekosistem air tanah terutama pada kuantitasnya. 

Pemanfaaatan yang lebih efisien akan sangat membantu dalam menjaga kelestarian air 

tanah. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang terjadi, diperlukan 

informasi untuk mengetahui jumlah volume air tanah yang dimanfaatkan dan agihan 

air tanah melalui sumur pantek untuk lahan pertanian Kecamatan Delanggu.  Maka dari 

itu, penulis ingin membuat penelitian dengan judul “PEMANFAATAN AIR TANAH 

UNTUK PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Berapakah jumlah volume air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian 

di Kecamatan Delanggu? 

2. Bagaimanakah agihan penggunaan air tanah dan pesebaran sumur pantek/bor 

untuk lahan pertanian di Kecamatan Delanggu? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui jumlah volume air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian 

di Kecamatan Delanggu 

2. Mengetahui agihan penggunaan air tanah dan pesebaran sumur pantek/bor 

untuk lahan pertanian di Kecamatan Delanggu 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoristis 

a. Memotivasi dan memberi pemahaman mengenai penelitian geografi 

b. Menambah perbendaharaan ilmu terkait dengan permasalahan tersebut 

c. Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang 

sejenis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memberi pengetahuan kepada masyarakat maupun diri sendiri tentang 

pemanfaatan air tanah untuk lahan pertanian serta pola pesebaran sumur 

pantek/bor. 

1.4.3. Manfaat Akademis 

a. Menjadi syarat menempuh kelulusan Sarjana Strata satu (S1) Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

b. Memberikan gambaran tentang pengaruh pemanfaatan air tanah untuk 

pertanian kepada masyarakat, khususnya petani 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

a. Air Tanah 

Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah dan merupakan 

sumber air yang sangat penting bagi kehidupan. Sebagian besar cadangan air 

bersih ialah air tanah. Volume air tanah jauh besar daripada air di permukaan. 

Sedangkan menurut Herlambang (1996), air tanah merupakan air yang bergerak 

di dalam tanah terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke 

dalam tanah atau disebut dengan akuifer. Lapisan yang mudah dilalui air 

disebut permeable atau lapisan yang terdapat di dalam kerikil maupun pasir. 

Lapisan yang tidak dapat dilalui oleh air tanah disebut impermeable, seperti 

lempung.  
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Air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di bumi sekitar 30 % 

dari seluruh total air tawar. Manfaat air tanah untuk kebutuhan air bersih 

maupun irigasi (Suripin, 2002). Air tanah merupakan sumber daya air yang 

keberadaannya sangat terbatas dan apabila terjadi kerusakan terhadap air tanah, 

akan memiliki dampak yang luas dan sangat sulit untuk memulihakan kembali, 

sebab air tanah merupakan sumber air yang sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kebutuhan sehari-hari 

oleh makhluk hidup. Menurut letak kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi 

2 yaitu, air tanah dalam dan dangkal, namun jenis air tanah yang sering 

dimanfaatkan oleh petani untuk pembuatan sumur bor adalah air tanah dangkal. 

Air tanah dangkal merupakan air tanah yang berada di bawah permukaan tanah 

dan diatas batuan impermeable. Air tanah dangkal merupakan akuifer atas (air 

freatis). Air tanah dangkal sering dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari 

dan untuk irigasi melalui mata air maupun sumur bor.  

Ketika musim kemarau tiba dan menurunnya curah hujan, maka 

dampak kekeringan biasanya melanda wilayah tertentu. Air tanah merupakan 

sumber air untuk irigasi yang biasanya dipakai saat kekeringan atau menipisnya 

air permukaan. Artinya bahwa pemanfaatan terlalu berlebihan akan 

berpengaruh terhadap keseimbangan air tanah, tapi yang pasti pemanfaatan 

untuk kebeutuhan yang lebih penting secara maksimal dan mencegah 

pemborosan merupakan suatu upaya untuk menjaga kelestarian dan kestabilan 

air tanah.  

b. Pemanfaatan air untuk pertanian 

Irigasi adalah kegiatan penyediaan dan pengaturan untuk memenuhi 

kepentingan pertanian dengan dengan memanfaatkan air yang berasal dari 

tanah atau permukaan (Saputro, 1994). Irigasi merupakan usaha yang 

menyangkut pebuatan sarana dan prasarana untuk membagikan air ke lahan 

sawah-sawah secara teratur. Salah satu tujuan dari irigasi ialah untuk mengatur 
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pembasahan tanah agar daerah pertanian masih tersedia air jika kekeringan 

melanda maupun curah hujan menurun. 

menurut perkembangannya, irigasi dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu : 

1. Irigasi sistem gravitasi, ialah sumber air irigasi yang diambil dari 

air yang ada dipermukaan bumi, seperti air sungai, waduk, dan lain-

lain 

2. Irigasi sistem pompa, ialah sumbeer air irigasi yang diambil dari 

bawah tanah maupun permukaan melalui sistem pemompaan 

3. Irigasi sistem pasang-surut, ialah irigasi yang memanfaatkan 

pngempangan air sungai akibat pasang-surut air laut.   

Faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanah yakni Topografi, 

Hidrologi, Klimatologi, Tekstur tanah. Kebutuhan air untuk lahan pertanian 

atau irigasi menggunakan air dari dalam tanah ketika kekeringan atau curah 

hujan menurun, yaitu menggunakan sistem sumur pantek (bor) dengan cara 

pemompaan. 

c. Bentuklahan 

Geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuklahan 

pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut serta 

menekankan pada asal mula dan perkembangan di masa mendatang serta 

konteksnya dengan lingkungan (Verstappen, 1983 dalam evendi Akhmad, 

2009). Pengertian tersebut menyatakan bahwa obyek kajian geomorfologi 

adalah bentuklahan. Bentuklahan merupakan kenampakan tertentu di setiap 

muka bumi yang terjadi akibat dari hasil pengerjaan dan proses utama pada 

lapisan utama kerak bumi. untuk memahami tentang bentuklahan adalah 

dengan cara observasi dengan men-sinkronsasikan pengertian dengan keadaan 

lapangan sebenarnya. 

Dalam Suharjo, dkk (2006, dalam evendi Akhmad, 2009) Kabupaten 

Klaten terbagi menjadi 4 morfologi, yaitu ; (1) Satuan puncak merapi, (2) 

Satuan kaki merapi, (3) Satuan dataran fluvial bawah volkan, dan (4) Satuan 



 
 

8 
 

perbukitan jiwo bayat. Sedang ditinjau dari morfogenesanya, daerah Kabupaten 

Klaten adalah daerah asal struktural (perbukitan jiwo bayat) dan asal volkan. 

 

1.5.2. Penelitian sebelumnya 

1.2.5.1. Iis Permanawati (2012) 

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas dan 

kuantitas air dari mata air di kawasan kars Citatah, telah dilakukan pada bulan 

April-Juni 2012. Desa Gunungmasigit memiliki mata air kars yang masih 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sisi lain, kegiatan pembukaan lahan terus 

berkembang di kawasan kars. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai kualitas dan kuantitas air pada mata air di 

kawasan kars, persepsi masyarakat pengguna air pada mata air, serta membuat 

strategi pengelolaan kualitas dan kuantitas air yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat. Objek dalam penelitian ini ialah kualitas dan kuantitas mata air di 

kars Citatah.  

Metode yang digunakan merupakan gabungan antara kuantitatif 

(pengukuran di laboratorium dan wawancara terstruktur) dan kualitatif 

(wawancara semi terstruktur). Hasil penelitian menunjukkan mata air 

mengandung nilai rata-rata yang tinggi untuk kekeruhan dan Ferrum (di mata 

air Cilio), Mangan (di mata air Gunung Guhapawon), koliform, fekal koliform, 

kesadahan yang tergolong sadah/keras; kualitas air yang terbatas saat musim 

kemarau. Menurut persepsi masyarakat, air pada mata air memiliki kualitas 

yang baik (dari 85% responden) dan kuantitas airnya mencukupi (dari 99% 

responden). Terdapat indikasi terjadinya mispersepsi karena tidak ada 

sinkronitas antara apa yang dipersepsikan dengan stimulus atau obyek 

sebenarnya. Strategi pengelolaan kualitas air dan kuantitas air yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan kualitas air dan 

kuantitas air ialah pendekatan teknik dan sosial (kemasyarakatan), baik di 

daerah hulu maupun hilir. 
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1.2.5.2.Evendi Ahmad (2009) 

Penelitian ini berjudul Penggunaan air tanah untuk lahan pertanian 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

berapa jumlah penggunaan air tanah untuk lahan pertanian dan bagaimana 

agihanpenggunaan air tanah untuk pertanian. Metode penelitian ini 

menggunakan metode survei yang meliputi pengamatan, pengukuran, dan 

pencatatan data di lapagan serta wawancara terhadap responden yaitu pengguna 

airtanah baik itu untuk lahan pertaian dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuisioner) 

Hasil dari penelitian ini adalah dari 95 sumur pantek yang terdapat 

didaerah tersebut pada musim tanam bulan Juli-November mencapai 34.427,59 

liter/ha/3,5 bulan. Agihan penggunaan air tanah untuk lahan pertanian dengan 

satuan lahan yang berbeda-beda. Satua lahan F1 l Gk Sw merupakan kode 

satuan lahan yang terdapat di kompleks dataran alluvial dengan 

kemiringanlereng 0-3 %, jenis tanahnya adalah Grumusol kelabu dan terdapat 

di daerah persawahan dengan  penggunaan air tanah mencapai 8.946.082,32 

liter/ha/3,5 bulan dengan rata-rata pemompaan 14 kali setiap satu minggu sekali 

dimulai pada pertengahan bulan Juli sampai dengan akhir bulan Oktober. F1 l 

R Sw merupakan kode satuan lahan yang terdapat di kompleks dataran alluvial 

dengan kemiringan lereng 0-3 %, jenis tanahnya adalah regosol dan terdapat di 

daerah persawahan penggunaan air tanah mencapai 20.516.327,47 liter/ha/3,5 

bulan dan rata-rata pemompaan dilakukan satu minggu dua kali dimulai pada 

pertengahan bulan Agustus sampai akhir bulan November. Sedangkan satuan 

lahan F1 l R Tg merupakan kode satuan lahan yang terdapat di kompleks 

dataran alluvial dengan kemiringan lereng 0-3 %, jenis tanahnya adalah regosol 

yang terdapat di daerah tegalan dengan penggunaan air tanah mencapai 

4.964.959,8 liter/ha/3,5 bulan dan dilakukan pemompaan rata-rata 12 kali utuk 

tanaman Timun dan rata-rata 6 kali untuk tanaman Jagung dan dilakukan dalam 

satu minggu dua kali dimulai pada bulan Agustus sampai ulan Oktober.  
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Secara garis besar diuraikan dalam tabel berikut : 

Peneliti Evendi Ahmad Iis Permanawati Penulis 

Tahun 2009 2012 2015 

Judul Penggunaan air tanah untuk lahan pertanian 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten 

persepsi terhadap kualitas dan 

kuantitas air dari mata air di 

kawasan karst Citatah 

Pemanfaatan air tanah untuk 

lahan pertanian di 

Kecamatan Delanggu 

Tujuan 1. untuk mengetahui berapa jumlah penggunaan air 

tanah untuk lahan pertanian 

 

2. bagaimana agihan penggunaan air tanah untuk 

pertanian 

1. untuk memperoleh informasi 

mengenai kualitas dan 

kuantitas air pada mata air di 

kawasan kars,  

2. persepsi masyarakat 

pengguna air pada mata air, 

serta membuat strategi 

pengelolaan kualitas dan 

kuantitas air yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat 

1.Mengetahui jumlah debit 

air tanah untuk lahan 

pertanian di Kecamatan 

Delanggu 

2.Mengetahui agiahan air 

tanah melalui sumur pantek 

di Kecamatan Delanggu 

Metode Survei Survei Survei 

Hasil 95 sumur pantek yang terdapat didaerah tersebut 

pada musim tanam bulan juli-november mencapai 

34.427,59 liter/ha/3,5 bulan 

air pada mata air memiliki 

kualitas yang baik (dari 85% 

responden) dan kuantitas 

airnya mencukupi (dari 99% 

responden) 

Terdapat 60 sumur bor. pada 

satuan lahan V7 I Rk Sw 

sebesar 3.470.753,19 

liter/ha/masa tanam. Satuan 

lahan V8 II Rk Sw sebesar 

4.581.424,88 liter/ha/masa 

tanam 

Tabel 1.2. Penelitian Sebelumnya
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan merupakan cadangan 

sumber daya air terbesar di bumi. Saat musim kemarau panjang ataupun curah hujan 

pada wilayah tertentu menurun, air tanah menjadi alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan terutama untuk pengairan lahan pertanian bilamana air yang 

terdapat di permukaan menipis atau bahkan mengering. Jenis air tanah yang sering 

dimanfaatkan adalah air tanah dangkal atau freatik. Air tanah dangkal biasanya 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi melalui mata air maupun sumur 

rumahan dan bor. 

Pokok permasalahan yang saat ini dialami pertanian di Kecamatan Delanggu 

ialah kekurangan sumber daya air untuk lahan pertaniannya, tepatnya Kecamatan 

Delanggu bagian utara yang sering terjadi permasalahan tersebut, dikarenakan pada 

daerah tersebut tidak memiliki sumber irigasi alami yang tidak mampu mengairi 

lahan pertaniannya secara konstan. Saat kemarau tiba, irigasi alami yang hanya 

berupa sungai akan mengalami penurunan volume air yang drastis. Umumnya, 

ketika melakukan pengairan untuk lahan sawahnya, Petani di daerah penelitian 

menggunakan air yang terdapat di sungai dengan cara pembuatan bendungan dan 

membuat aliran sendiri (sungai buatan) yang menuju ke lahan pertaniannya agar air 

bisa mengairi lahannya dan alhasil tidak mampu untuk mengairi lahannya secara 

maksimal. Dampak yang terjadi adalah banyak lahan pertanian yang mengering dan 

petani tidak melakukan penanaman apabila kemarau. 

Mengatasi hal tersebut, petani di Kecamatan Delanggu membuat bangunan 

air berupa sumur pantek (bor) untuk mengambil air dari dalam tanah dengan teknik 

pemompaan. Biaya yang dipakai untuk membuat sumur bor kira-kira 2-4 juta 

rupiah. Pemompaan air tanah melalui sumur bor 2-3 kali biasanya mampu mengairi 

kurang lebih 1 hektar lahan. Air tanah yang dipompa merupakan air tanah dangkal, 

itu dapat dipastikan melalui proses pembuatan sumur bornya yang hanya mengebor 

kedalaman sekitar 5 hingga 10 meter. Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya 
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di kecamatan pedan yang berada di bagian selatan Kecamatan Delanggu, sumur 

pantek/bor merupakan pengairan alternatif saat musim kemarau. Bisa dipastikan di 

Kecamatan Pedan memiliki sumur bor berjumlah 95 sumur. 

Saat ini, sumur pantek merupakan solusi utama untuk irigasi lahan pertanian 

ketika musim kemarau panjang dan curah hujan menurun yang berdampak semakin 

menipisnya air permukaan. Sampai saat ini belum ada pengelolaan yang pasti 

terhadap penggunaan air tanah atau volume air yang dipompa melalui sumur 

pantek/bor tersebut sehingga tanpa sadar petani memompa air dalam tanah  tanpa 

tahu berapa jumlah volume air yang dipompa untuk mengairi lahan sawahnya. 

Artinya bahwa pemompaan air secara berlebihan akan berdampak pada 

keseimbangan air tanah yang terdapat di wilayah tersebut. Pemakaian secara 

maksimal dan memprioritaskan hanya untuk kebutuhan pokok tanpa berlebihan itu 

merupakan upaya untuk mencegah pemborosan agar kelestarian air tanah tersebut 

mampu terjaga. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian survei/cek 

lapangan melalui pengamatan dengan menggunakan peta geologi, penggunaan 

lahan, topografi, bentang lahan, tanah, lereng untuk mengetahui langsung 

keadaan di lapangan yang sebenarnya. 

1.7.2. Pemilihan daerah penelitian 

Pemilihan daerah penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang 

terjadi di Kecamatan Delanggu ketika kemarau panjang dan curah hujan di 

wilayah tersebut menurun mengakibatkan menipisnya air permukaan (sungai 

dan tanggul) yang berdampak pada sektor pertanian dalam hal pengairan 

(irigasi). Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Delanggu menggunakan 

sumur pantek (bor) untuk memompa air dari dalam tanah untuk mengairi lahan 
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pertaniannya saat menipisnya air permukaan, terutama di Desa Kepanjen yang 

memiliki sumur pantek paling banyak daripada desa lainnya. Melalui sumur 

pantek ini untuk mengetahui sejauh apa penggunaan air tanah yang dilakukan 

dengan cara pemompaan. 

1.7.3. Pemilihan Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel acak 

berstrata (stratified). Menurut  Moh Pabundu Tika dalam buku Metode 

Penelitian Geografi, Sampel acak strata merupakan pengambilan sampel 

dengan terlebih dahulu membuat penggolongan populasi menurut ciri geografi 

tertentu dan setelah digolongkan lalu ditentukan jumlah sampel dengan sistem 

pemilihan sampel acak. Semua subkelompok pada populasi diwakili pada 

sampel dengan perbandingan sesuai dengan jumlah yang ada dalam populasi 

dengan strata satuan lahan. Sampel yang diambil merupakan sampel dari 

responden dari lingkup petani yang menggunakan sumur pantek. 

Pertimbangannya adalah setiap petani berbeda-beda dalam pengambilan 

volume air tanah yang diperoleh dari sumur pantek untuk lahannya dan untuk 

pengambilan sampel debit yaitu satu sampel debit air tanah melalui sumur 

pantek di setiap satuan lahan. 

1.8.4. Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan 

data sekunder.  

Data Primer berupa : 

1. Data pengukuran debit air dengan teknik bak ukur.  

Pendataan dan pengukuran debit air tanah melalui sumur pantek yang 

terdapat di Kecamatan Delanggu menggunakan teknik bak ukur memakai 

rumus pengukuran debit air dengan metode terjunan dan kemudian dimasukan 

ke dalam tabel pengukuran debit air dengan komponen sebagai berikut :  
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Lokasi 

Sampel 

Satuan 

Lahan 

Debit air 

tanah sumur 

pantek 

(lt/detik) 

Lama 

pengambilan 

(jam) 

Jumlah 

pemompaan 

satu kali 

tanam 

Volume air 

keluar dalam 

1 kali tanam 

(liter) 

Volume air 

keluar 

dalam satu 

kali tanam 

(lt/ha/masa 

tanam) 

       

       

2. Data wawancara dengan responden terhadap pemanfaatan mata air 

Teknik wawancara ini untuk mengetahui penggunaan air tanah dalam 

satuan liter air dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Data diri Petani (Nama, Umur, Jenis Kelamin) 

2. Data lahan pertanian (Jenis Pertanian, Jenis Tanaman, dan berapa kali 

panen) dan 

3. Data penggunaan air tanah (berapa kali pemompaan, lama waktu 

pemompaan, dan jumlah air yang dibutuhkan dalam satu kali panen).  

Responden yang diwawancarai yaitu petani yang menggunakan sumur pantek. 

Data Sekunder berupa : 

1. Data Curah hujan di Kecamatan Delanggu 

2. Data Lahan Pertanian di Kecamatan Delanggu 

3. Peta Sumber Daya Lahan di Kecamatan Delanggu, dan 

4. Peta dasar untuk pembuatan Peta Satuan Lahan  (peta penggunaan 

lahan, peta bentuk lahan, peta tanah, dan peta lereng) yang digunakan 

untuk kerja dilapangan (Cek/Survei lapangan dan pengambilan 

sampel). 

1.8.5. Analisis Data 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, apa pemecahan permasalahan yag 

dimulai dengan keadaan akan kebenarannya (Bintarto, 1997). Analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menganalisa data primer dan 

data sekunder yang berupa data hasil wawancara yaitu mengenai jumlah 
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pemakaian air tanah dalam satu kali tanam dan lama waktu pemompaan dalam 

satu kali tanam sehingga menghasilkan data penggunaan air tanah melalui 

sumur pantek yang telah dipisahakan menurut satuan lahannya. Pengukuran 

debit air melalui sumur pantek/bor menggunakan rumus dengan metode 

terjunan sebagai berikut : 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

Di mana : 

Q = Debit Air (l/dt) 

V = Volume air (dalam bak ukur) (liter) 

t = waktu pengukuran  (detik) 

Dilakukan sebanyak 5 kali dan di cari rata-ratanya. Sebelumnya harus diketahui 

terlebih dahulu volume embernya yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

𝑉𝑒 =  
1

8
𝑥

22

7
𝑥(𝐷12 + 𝐷22)𝑥𝑇 

Dimana: 

Ve = Volume ember 

D = Diameter ember atas dan bawah 

T = Tinggi Ember 

 Dan kemudian dimasukan ke dalam tabel yang sudah dibuat. Analisa data 

sekunder berupa peta penggunaan lahan, peta tanah, peta lereng, peta bentuklahan 

ditumpansusun menjadi peta satuan lahan dan sebagai unit analisis. Hasil analisis 

kedua data tersebut menghasilkan data penggunaan air tanah dalam setiap satuan lahan. 
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Gambar 1.1.  Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  : Data 

    : Proses 

    : Hasil 

 

Peta Bentuklahan 

Skala 1 : 40.000 

Peta Penggunaan lahan 

Skala 1 : 40.00 

Data Sekunder : 

- Data Curah Hujan 

- Peta Sumber Daya Lahan 

- Data Lahan Pertanian 

- Peta Penggunaan Air 

Tanah Sesuai Satuan Lahan 

- Peta Pesebaran Sumur Bor 

- Agihan air tanah untuk 

lahan pertanian 

Peta Rupa Bumi 

Kabupaten Klaten Skala 

1 : 100.000 

Kerja lapangan 
Peta Satuan lahan 

Skala 1 : 40.000 

Data Primer : 

- Pengukuran Debit Air Sumur 

Bor/Pantek 

- Data Penggunaan Air Tanah 

(Wawncara) 

 

Peta Tanah 

Skala 1 : 40.000 

Analisa Data 

Peta Geologi Kecamatan 

Delanggu Skala 1 : 40.000 

Peta Kemiringan Lereng 

Kecamatan Delanggu 

1 : 40.000 



 
 

17 
 

1.8. Batasan Operasional 

Air Tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang 

dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung 

membentuk lapisan tanah yang disebut akifer (Herlambang, 1996) 

Agihan adalah pesebaran suatu obyek tertentu (Bisri Mustafa, 2007 dalam Kamus 

Lengkap Geografi) 

Bentuklahan adalah bentukan sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi 

oleh proses-proses geomorfologi yang bekerja di atas permukaa bumi (Sunardi 

Joyosuharto, 1985 dalam Wandan Sumpadha Eko Sujono, 2009) 

Debit air (discharge) adalah volume aliran air yang mengalir melalui suatu 

penmapang melintang sungai persatuan waktu, biasanya dinyatakan dalam satuan 

meter per detik atau liter per detik (Soewarno, 1995) 

Irigasi adalah kegiatan penyediaan dan pengaturan untuk memenuhi kepentingan 

pertanian dengan dengan memanfaatkan air yang berasal dari tanah atau 

permukaan (Saputro, 1994) 

Penggunaan air tanah untuk pertanian adalah alternatif lain untuk memenuhi 

kebutuhan air tanaman dari sumber air yang lain dan merupakan salah satupilihan 

sumber daya air yang dapat dikembangkan untuk pertanian (Prasetyo Nuchsin, 

2011) 

Satuan lahan adalah suatu wilayah yang digambarkan di peta atas dasar sifat atau 

karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976 dalam Wandan Sumpadha Eko Sujono, 

2009) 

Sumur Pantek adalah sumur yang digunakan untuk mengambil air tanah untuk 

lahan pertanian (Antara, 1994 dalam Evendi Akhmad, 2009) 

  

 

 

 


