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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala - gejala di 

permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan 

makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, 

kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan 

pembangunan dalam ruang dan waktu (Bintarto, 1968). 

Obyek material ilmu geografi salah satunya adalah hidrosfer. Hidrosfer 

merupakan bagian dari geosfer dalam bentuk lapisan perairan yang tersebar di 

lautan, tanah, permukaan tanah dan atmosfer maupun dalam bentuk padat, cair 

dan gas. Keberadaan air di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

untuk air minum jumlahnya hanya sedikit.    

Air merupakan sumber daya alam abiotik di muka bumi ini yang dibutuhkan 

oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air tidak terlepas dari 

adanya siklus hidrologi dimana air merupakan komponen penting dalam siklus 

tersebut. Air bersih umumnya banyak dijumpai pada air tanah karena air tanah 

dalam kondisi lingkungan normal relatif lebih berkualitas dibanding air 

dipermukaan. Penggunaan air digunakan mulai dari kebutuhan pokok seperti 

makan dan minum dan kebutuhan yang lainnya. Penggunaan air dari waktu-

kewaktu semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk, tetapi 

ketersediaan air di muka bumi ini terbatas. Maka dari itu sumber daya air harus di 

jaga agar kelestariannya tetap bermanfaat bagi generasi yang akan datang. 

Air tanah tersebar secara luas, tetapi ketersediannya tidak merata serta cara 

mendapatkan air tanah memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Daerah-daerah 

tertentu air tanah cukup tersedia sepanjang tahun, sementara di daerah lain air tanah 

hanya bisa didapatkan pada musim penghujan. Mengingat bahwa jumlah air yang 

dibutuhkan sangat banyak maka perlu adanya pengelolaan kuantitas dan kualitasnya 

agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kualitas dan kuantitas air tanah pada 

dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami 

yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah antara lain kondisi batuan, topografi, 
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curah, hujan, suhu udara, vegetasi dan waktu. Faktor buatan antara lain adalah limbah 

domestik, limbah industri, pupuk dan pestisida (Sudarmadji, 1991). 

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki peraturan pemerintah No. 20 

tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan keputusan menteri  

Lingkungan hidup No. 51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi 

kegiatan industri. Peraturan pemerintah juga mengelompokkan kualitas air 

menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Beberapa penggolongan 

tersebut berdasarkan unsur-unsur pemantauan kualitas air baik secara fisik, kimia 

dan biologis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang 

persyaratan kualitas air minum menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang 

baik sebagai sumber air minum maupun air baku (air bersih), antara lain harus 

memenuhi persyaratan secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta 

tidak berwarna. 

Masalah utama yang berkaitan dengan sumber daya air meliputi jumlah air  

yang kurang mampu mencukupi kebutuhan manusia dan air tanah yang digunakan 

semakin menurun kualitasnya. Penurunan kualitas air tanah disebabkan oleh 

kegiatan industri dan domestik yang membuang limbah tanpa adanya pengolahan 

terlebih dahulu sehingga berdampak buruk terhadap sumber daya air. Limbah 

yang masuk ke dalam lapisan akuifer dapat mempengaruhi kondisi kualitas kimia 

air tanah, kondisi tersebut merugikan bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. 

Daerah penelitian berada di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan 

kondisi pengelolaan air limbah yang belum terlaksana secara menyeluruh 

sehingga pembuangan limbah domestik yang langsung dibuang ke permukaan 

tanah. 

Daerah penelitian terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, 

Daerah penelitian tersebut memiliki sembilan Kelurahan. Batas geografis sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari dan Jebres, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Serengan dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Serengan dan Banjarsari sedangkan di sebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. 
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Penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari di daerah penelitian berasal dari 

air tanah dan beberapa kelurahan telah terinstalasi air PDAM. Jaringan PDAM  

yang belum terinstalasi secara menyeluruh dibeberapa daerah mengakibatkan 

penggunaan air tanah masih menjadi sumber kebutuhan air bersih sehari-hari. 

Jumlah penduduk Kecamatan Pasar Kliwon pada tahun 2014 berjumlah 91.772 

jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Sangkrah 

sebesar 25.889 jiwa/km
2 

dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kelurahan 

Kedung Lumbu sebesar 10.515 jiwa/km
2
. Total luas daerah penelitian memiliki 

luas 5 km
2
  dengan terdapat sembilan kelurahan.   

Tabel 1.1  Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kecamatan Pasar Kliwon 

No Kelurahan 
Jumlah penduduk Jumlah 

Penduduk 

Luas Kepadatan 

Laki-laki Perempuan km
2
 Jiwa/km

2
 

1 Joyosuran 5.841 6.178 12.019 0,54 22.257 

2 Semanggi 17.328 17.373 34.701 1,668 20.804 

3 Pasar Kliwon 3.539 3.823 7.362 0,36 20.450 

4 Buluwarti 3.647 3.949 7.596 0,407 18.663 

5 Gajahan 2.581 2.751 5.332 0,339 15.729 

6 Kauman 1.809 1.757 3.566 0,192 18.573 

7 Kampung baru 1.583 2.117 3.700 0,306 12.092 

8 Kedung lumbu 2.948 2.846 5.794 0,551 10.515 

9 Sangkrah 5.602 6.100 11.702 0,452 25.889 

 Jumlah 44.878 46.894 91.772 4,81 164.972 

Sumber : Pasar Kliwon dalam angka tahun 2015 

Peraturan pemerintah sudah menjelaskan mengenai kualitas air minum yang 

layak digunakan untuk manusia. Penelitian ini meneliti tentang kondisi kualitas 

air tanah di setiap tingkat kepadatan penduduk dilihat dari kondisi lingkungan 

permukiman. Penelitian kualitas air tanah tersebut berdasarkan kondisi 

lingkungan dan tingkat kepadatan penduduk dengan membandingkan standar 

baku mutu air untuk air minum yang  sudah ditetepkan oleh pemerintah 

berdasarkan Nomor 492 / MENKES / Per / IV / 2010 tentang “Persyaratan 

Kualitas Air Minum. Kualitas air tanah pada tingkat kepadatan penduduk berbeda-

beda, salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang berada diatasnya 

dalam membuang limbah domestik. Penulis meneliti tentang pengaruh kondisi 

lingkungan permukiman yang dilihat dari tingkat kepadatan penduduk terhadap 
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kualitas air tanah kemudian di bandingkan dengan standar baku mutu air untuk air 

minum, dengan ini penulis membuat judul skripsi sebagai berikut “Pengaruh 

Kondisi Lingkungan Permukiman Terhadap Kualitas Air Tanah di 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta” 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan  permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasikan distribusi kualitas air tanah berdasarkan tingkat 

kepadatan permukiman? 

2. Membandingkan hasil uji  laboratorium kualitas air tanah dengan standar 

baku mutu air minum? 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Menentukan distribusi kualitas air tanah berdasarkan tingkat kepadatan 

permukiman di daerah penelitian. 

2. Membandingkan perbedaan kualitas air tanah dengan standar baku mutu 

air minum. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Penelitian ini berguna untuk : 

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata 

satu (S1) Fakultas Geografi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada instansi 

pemerintahan di daerah penelitian agar dijadikan pertimbangan dalam 

perencanaan program pengolaan sumber daya air khususnya pengolahana 

air limbah. 
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1.5 Tinjauan Pustaka dan penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Kualitas air tanah dan Faktor kualitas air tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah yang 

menenempati ruang antar butir (pori) batuan atau tanah yang terletak pada zona 

jenuh. Air tanah ditemukan pada akifer dibawah tanah yang terisi air atau juga 

disebut daerah saturasi (zone of saturation), pada daerah tersebut setiap pori 

tanah dan batuan terdapat air, yang merupakan air tanah (Groundwater). 

Lapisan tanah yang bersifat porous (mudah menahan air) dan permeabel 

(mampu melalukan atau memindahkan air disebut akifer, akifer terbagi 

menjadi dua yaitu akifer dalam dan akifer dangkal. Air merupakan salah satu 

senyawa kimia di alam ini secara berlimpah-limpah. Namun, ketersediaan air 

yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi 

oleh beberapa faktor. Air yang benar-benar tersedia bagi keperluan manusia 

hanya 0,62 %, meliputi air yang terdapat di danau, sungai dan air tanah. (Hefni 

Effendi : 2003) 

Kualitas air, yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi, 

atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa 

parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan 

sebagainya), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, kadar logam, dan 

sebagainya), dan parameter biologi (keberadaan plangton, bakteri dan 

sebaginya. 

Kualitas air tanah maupun air permukaan, dipengaruhi oleh faktor-faktor 

alami maupun non alami (aktivitas manusia). Faktor alami yang berpengaruh 

terhadap kualitas air adalah kondisi geologi, iklim dan vegetasi, sementara 

beberapa faktor non alami yang berpengaruh antara lain adalah pupuk dan 

limbah pertanian, insektisida, limbah domestik dan limbah industri. Kualitas air 

akan bervariasi menurut ruang dan waktu, antara lain karena faktor-faktor 

tersebut diatas (Arundhati, 2005). 

Kondisi kualitas air di suatu tempat berbeda dengan kondisi kualitas air 

di tempat lain. Menurut Suyono (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kualitas air tanah secara umum dapat dikelompokan menjadi faktor alami dan 

non alami (manusia), secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Iklim 

Curah hujan dan kualitasnya yang jatuh ke permukaan bumi dan 

merupakan bagian dari siklus hidrologi sangat berpengaruh terhadap 

kualitas air di suatu wilayah. Sebagai contoh, kualitas air hujan yang jatuh 

di sekitar daerah pantai akan berbeda dengan kualitas air hujan yang 

berada pada daerah pegunungan. 

2. Batuan/geologi 

Komposisi kimia air, terutama air tanah merupakan kombinasi dari air 

hujan yang jatuh ke dalam tanah dan terjadinya reaksi-reaksi kimia antara 

air dan mineral batuan penyusun akuifer tempat air berbeda. Beberapa 

proses kimia antara air sebagai media pelarut dan mineral batuan dapat 

membuat komposisi kimia air berubah dari satu tempat ke tempat lain. 

Misalkan daerah karst memiliki unsur yang berbeda dibanding dengan 

airtanah yang berada di daerah pegunungan/vulkan. 

3. Waktu 

Komposisi kimia air juga tergantung dari waktu tinggal air di dalam media 

untuk bereaksi dengan mineral batuan. Semakin lama air berada dalam 

tanah, maka semakin lama air akan bereaksi dengan mineral batuan. 

Sehingga mengakibatkan jumlah unsur yang terlarut dalam air akan 

semakin banyak dan mempengaruhi komposisi kimia air. Waktu 

diakbatkan oleh kecepatan aliran air baik di atas permukaan ataupun di 

bawah permukaan dan kecepatan di atas permukaan lebih cepat dibanding 

kecepatan aliran air tanah. 

4. Vegetasi 

Tumbuhan mempunyai pengaruh yang baik terhadap kualitas air tanah di 

suatu wilayah. 

5. Manusia 

Faktor non alami ini pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas air tanah, 

terutama dalam hal pembuangan limbah. 
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1.5.2 Pengaruh permukiman terhadap kualitas air tanah 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi mahluk hidup baik manusia, hewan, 

maupun tumbuhan. Pencemaran air merupakan masukan atau dimasukannya 

makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air dan atau 

perubahan tataan air oleh kegiatan manusia atau proses alam, fenomena ini 

akan berakibat penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air menjadi berkurang atau tidak banyak berfungsi lagi sesuai 

dengan permukaannya. 

Proses pencemaran air tanah salah satunya disebabkan oleh aktifitas 

manusia sehari-hari, komponen pencemar air tersebut meliputi limbah industri, 

limbah rumah tangga (permukiman) dan limbah pertanian. Hasil limbah 

tersebut akan mengalir dan masuk kedalam lapiasan tanah dan menempati 

lapisan kedap air, hal ini mengakibatkan kualitas air secara alami berubah 

dengan masuknya limbah cair ke dalam akuifer.  

Air limbah rumah tangga bersumber dari permukiman dan daerah 

perdagangan. Adapun sumber lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah 

daerah perkantoran dan lembaga serta daerah fasilitas rekreasi (Sugiarto : 

1987). Adapun limbah rumah tangga dapat dibagi berdasarkan sumber 

pencemar, yaitu : 

1. Daerah perumahan untuk daerah perumahan hasil limbah biasannya 

diperhitungkan melalui kepadatan penduduk dan rata-rata per orang 

dalam membuang air limbah. 

2. Daerah perdagangan air limbah yang berasal dari daerah perdagangan 

secara umum dihitung dalam meter kubik per liter/hari di dasarkan 

pada data perbandingan. Data aliran ini dapat bervariasai dari 4 - 1.500 

liter/hari. 

3. Daerah kelembagaan, sepertihalnya sumber air limbah lainnya, maka 

daerah yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan mempunyai 

sifat yang juga agak berlimbah. 
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4. Daerah rekreasi daerah ini air limbah yang dihasilkan oleh tempat 

rekreasi berkaitan dengan jumlah pengunjung dan pengolahan limbah 

baik cair ataupun padat.   

Adapun cara penyebaran bahan pencemaran masuk ke dalam air tanah 

akan sama dengan sistem aliran air tanahnya. Dengan demikian kadar 

pencemaran akan semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jarak 

antar sumber pencemar dengan sumur, proses pencemaran tidak terlepas dari 

adanya proses masuknya air ke dalam tanah. 

Infiltrasi adalah proses meresapnya air atau proses meresapnya air dari atas 

permukaan tanah melalui pori-pori tanah. Infiltrasi berkaitan erat dengan 

perkolasi yaitu peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah. 

Infiltrasi menyediakan air untuk perkolasi, laju infiltrasi tanah yang basah tidak 

dapat melebihi laju perkolasi (Arsyad 1989). 

Dengan adanya siklus hidrologi air hujan yang turun dipermukaan bumi 

terbagi menjadi aliran permukaan dan aliran dalam tanah, air hujan yang jatuh 

di atas permukiaman berbeda dengan air hujan yang jatuh di ruang terbuka, air 

hujan yang tekena oleh limbah dari aktivitas manusia mengakibatkan 

tercampurnya zat-zat kimia dari limbah tersebut, limbah tersebut yang nantinya 

akan mempengaruhi kualitas air. Air yang terkena oleh zat-zat limbah tersebut 

selanjutnya mengalir dan meresap kedalam tanah, hal tersebut dapat 

mencemari air tanah. 

 

Gambar 1.1 Proses Infiltrasi 

(Sumber :http://water.usgs.gov/edu/watercyclemalay.html) 
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Kepadatan penduduk atau “Population Density” merupakan salah satu 

fenomena atau gejala geografis. Akumulasi atau aglomerasi penduduk banyak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis seperti : topografi, iklim, lokasi, tanah, 

tata air dan masih banyak lagi. Kepadatan penduduk adalah perbandingan 

antara jumlah orang dengan tanah yang didiami dalam satuan luas (biasanya 

satuan kilometer atau hektar) (Bintarto, 1968). 

Kualitas air tanah di daerah kota cenderung bertambah buruk. Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh limbah industri maupun limbah domestik, 

pertambahan penduduk yang cepat akan meningkatkan pertambahnya 

penggunaan air yang selanjutnya akan menghasilkan limbah yang besar pula 

sehingga akan berpengaruh pada kualitas air di daerah kota (Sudarmaji, 1981). 

 Salah satu bahan pencemar kualitas air tanah adalah masuknya zat-zat sisa 

hasil domestik yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga, pencemaran dari 

limbah rumah tangga berhubungan dengan tingkat kepadatan penduduk di 

suatu wilayah, kepadatan penduduk mengakibatkan bahan pencemar domestik 

lebih banyak dihasilkan. 

Limbah yang dihasilkan dari industri dapat mempengaruhi keadaan air 

tanah pada wilayah disekitarnya khususnya limbah cair industri. Terjadinya 

pencemaran air erat kaitannya dengan pencemaran tanah di mana air itu 

mengalir. Limbah cair mengakibatkan tanah menjadi kotor dan senyawa-

senyawa pencemar yang terkandung dapat membahayakan lingkungan. 

Disamping perubahan air menjadi kotor, perubahan air dilapisi bahan-bahan 

berminyak atau bahan padatan lain yang menyebabkan terjadinya penutupan 

permukaan air. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam limbah bila melebihi 

kadar yang ditentukan menyebabkan air tidak dapat dipergunakan untuk 

keperluan sebagaimana mestinya (Ginting, 1992). 

1.5.3 Persyaratan air minum 

Kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan 

tertentu dari sumber - sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang 

dapat mengukur kualitas berbagai macam air. Setiap jenis air dapat diukur 
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konsentrasi kandungan unsur yang tercantum di dalam standar kualitas, dengan 

demikian dapat diketahui syarat kualitasnya, dengan kata lain standar kualitas 

dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menetukan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam air untuk air minum dan untuk keperluan lain. 

Ada beberapa persayaratan air untuk air minum mulai dari faktor fisik, 

kimia, radioaktif dan biologis beberapa faktor tersebut harus memiliki kriteria  

yang harus ditetapkan oleh pihak yang terkait. Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 492 / MENKES / Per / IV / 2010 tentang “Persyaratan Kualitas Air 

Minum yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang 

menunjukkan persyaratan–persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta 

gangguan dalam segi estetika. 

Persyaratan air minum layak dikonsumsi secara umum ada beberapa 

persyaratan mulai dari persyaratan fisik, persyaratan kimia dan persyaratan 

mikrobiologis. Persyaratan pemerintah mengenai standar baku mutu air minum 

yang tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010, 

parameter wajib di bagi menjadi dua bagian yang berhubungan langsung 

dengan kesehatan dan parameter wajib yang tidak langsung berhubungan 

dengan kesehatan. Adapun parameter yang langsung berhubungan dengan 

kesehatan manusia sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 492 tahun 2010 mengenai standar baku mutu air untuk air minum. 

Tabel 1.2 Standar Baku Mutu Air Minum.  
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Tabel 1.2 Standar Baku Mutu Air Untuk Air Minum 

Parameter Wajib 

No Jenis Parameter Satuan 

Kadar maksimum 

yang 

diperbolehkan 

1 
Parameter yang berhubungan 

langsung dengan kesehatan 
- - 

 
a. Parameter Mikrobiologi   

 

1. E.coli Jumlah per 100 ml 

sampel 

0 

 

2.Total Bakteri Koliform Jumlah per 100 ml 

sampel 

0 

 
b. Kimia Anorganik   

 
1) Arsen (As) mg/l 0,01 

 
2) Fluorida  (F) mg/l 1,5 

 
3) Total Kromium (Cr

6+
) mg/l 0,05 

 
4) Kadmium (Cd) mg/l 0,003 

 
5) Nitrit, (Sebagai N02+) mg/l 3 

 
6) Nitrat, (Sebagi N03+) mg/l 50 

 
7) Sianida (Cn) mg/l 0,07 

 
8) Selenium (Se) mg/l 0,01 

2 
Parameter yang tidak langsung 

berhubungan dengan kesehatan 
- - 

 
a. Parameter Fisik   

 
1) Bau  Tidak berbau 

 
2) Warna TCU 15 

 
3) Total zat  padat terlarut (TDS) mg/l 500 

 
4) Kekeruhan NTU 5 

 
5) Rasa  Tidak berasa 

 
6) Suhu C Suhu udara ± 3 

 
b. Parameter Kimiawi   

 
1) Alumunium  (Al) mg/l 0,2 

 
2) Besi (Fe) mg/l 0,3  

 
3) Kesadahan (CaCO3) mg/l 500 

 
4) Klorida (Cl) mg/l 250 

 
5) Mangan (Mn) mg/l 0,4 

 
6) pH mg/l 6,5 s.d 8,5 

 
7) Seng (Zn) mg/l 3 

 
8) Sulfat (S04) mg/l 250 

 
9) Tembaga (Cu) mg/l 2 

 
10) Amonia mg/l 1,5 

Sumber : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2010 
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1.5.4 Kriteria air tanah untuk air minum 

Air tanah merupakan sumber daya alam alam yang sangat penting  bagi 

manusia. Sesuai dengan ketentuan badan dunia (WHO) maupun badan 

setempat (Depertemen Kesehatan) serta kententuan/pereturan lain yang berlaku 

seperti APHA (American Publik Health Association atau Asosiasi Kesehatan 

Masyarakat AS), layak tidaknya air untuk kehidupan manusia ditentukan 

berdasarkan persyaratan kualitas secara fisik, secara kimia dan secara biologis. 

Kualitas secara fisik meliputi kekeruhan temperatur, warna, bau, dan rasa 

(Unus S, 2005). 

Adapun penggolongan air menurut peruntukannya digolongkan menjadi 

empat kelas yaitu : 

a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 

langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

b. Golongan  B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. 

c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan 

dan pertenakan. 

d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunkan untuk keperluan usaha 

perkotaan, industri, dan pembangkit tenaga air 

Berdasakan penggolongan air berdasarkan peruntukannya air kelas A 

merupakan air yang bisa langsung dimanfaatkan untuk air minum secara 

langsung. (Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1990 dalam Hefni Effendi : 

2003)  

1.5.5 Citra Quickbird 

Dalam penelitian ini penggunaan citra QuickBird digunakan untuk 

mengetahui pola permukiman di daerah penelitian mulai dari kepadatan 

bangunan, tata letak permukiman, lebar jalan masuk permukiman, kondisi 

permukaan jalan masuk, pohon pelindung, lokasi permukiman terhadap sumber 

polusi dan kualitas atap permukiman. Melihat citra QuickBird memiliki 

kemampuan dapat merekam benda dengan ukuran 0,61 meter atau 61 cm 
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sehingga dapat dilihat jelas pola permukiman beserta pola jalan, sungai, 

jaringan drainase dan sebagainya. 

Penggunaan citra Quickbird dengan resolusi yang tinggi dapat dengan 

mudah mengidentifikasikan sebuah lokasi permukiman per individu bangunan, 

sebuah jaringan jalan dapat di identifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah pemesanan data sangat mudah dilakukan, untuk 

mendapatkan data citra tersebut. Daerah penelitian berada di Kecamatan Pasar 

Kliwon dengan memiliki kondisi kenampakan alam daerah dataran rendah 

kemiringan lereng datar kurang dari 3% dan pola permukiman yang kompleks 

dengan menggunakan citra Qickbird dapat mudah diketahui jenis dari pola 

yang dibentuk oleh permukiman didaerah penelitian.  

Dengan penggunaan citra Quickbird dapat dengan mudah mengetahui 

pola aliran drainase air hujan dan pembuangan limbah domestik, dengan 

demikian dapat diketaui lagi sumber-sumber dari pencemar yang terdapat di 

daerah penelitain, sumber pencemar tersebut yang nantinya menjadi evaluasi 

perencanaan pengolahan air limbah untuk mengurangi pencemaran baik 

pencemaran kualitas air permukaan atau air tanah. Adapun karakteristik dari 

citra Quickbird berdasarkan Panjang gelombang dapat dijelaskan di bawah ini :  

Tabel 1.3 Karakteristik Satelit QuickBird 

Kanal (Band) Panjang Gelombang (µm) 

1 0,45 - 0,52 (Biru) 

2 0,52 - 0,60 (Hijau) 

3 0,63 - 0,69 (Merah) 

4 0,76 - 0,89 (IR dekat) 

  Sumber : Digital Globe, 2004 

Anna, Alif Noor dkk (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Keberadaan Bunker Pupuk Organic Cair (POC) Terhadap Air Tanah Untuk Air 

Minum di Sambung Macan Sragen” bertujuan: 

1. Mengetahui agihan pencemaran air tanah untuk air minum di daerah 

penelitian. 

2. Mengetahui ringkat pencemaran air tanah untuk air minum di daerah 

penelitian. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan cara 

mengambil sampel air dan wawancara dengan penduduk daerah sekitar Bunker 

POC. Pengambilan air  tanah dan responden diambil dengan cara proposive 

sampling dengan dasar pertimbangan yang digunakan adalah jenis persebaran 

jenis persebaran tanah, sistem aliran tanah dan jarak dari sumber pencemaran. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data primer antara 

lain warna, rasa, dan bau (sifat fisik) dan sifat kimia : Nitrit, Nitrat, Amoniak, 

Clorida, Magnesium, Besi (total) dan pH serta kandungan bahan organik. Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah berbagai jenis peta, yaitu peta topogrfai, peta 

geologi, peta hidrologi lembar jawaa skala 1:250.000 dan pustaka serta data POC. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Aliran air tanah cenderung mengalir ke arah utara dan selatan dari 

bunker POC. Kualitas air tanah di wilayah utara Bunker POC 

semuannya masih dalam kondisi baik, sedangkan kualitas air tanah di 

selatan Bunker POC sudah terpengaruh bocornya Bunker. Indikasi ini 

ditujukan sifat fisik dan kimianya yaitu : air sumur sudah bewarna, bau 

tanah terdapat kandungan nitrit dalam air tanah. 

2. Kualitas air tanah umumnya tidak memenuhi persyaratan untuk air 

minum, tetapi pada air sumur yang mempunyai tingkat pencemaran 

yang masih sangat rendah, pencemaran POC dari Bunker umunya terjadi 

radius 80 meter dan pH air tanah cenderung kearah basa. 

Nurhayati, Tri (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi kualitas 

air tanah untuk air minum di kecamatan sidoharjo kabupaten sragen” bertujuan : 

1. Mengetahui kualitas air tanah air minum pada setiap bentuk lahan di 

daerah penelitian. 

2. Mengetahui distribusi kadar zat kimia yang terkandung dalam air tanah 

pada setiap bentuk lahan di daerah penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode 

survei, dengan pengambilan titik sempel secara “stratified proportional sampling” 

artinya sampel diambil pada setiap bentuk lahan dengan bentuk lahan sebagi 

sratumnya. Penulis dalam melakukan pengambilan semple mempertimbangkan 



15 

    

timbangan diantaranya : sempel pada penggunaan lahan industri, pertanian dan 

pemukiman.  

Hasil kondisi kualitas air tanah yang dipengaruhi layak untuk air minum. 

Dari seluruh sampel yang diambil ada yang melebihi standar DepKes yaitu rasa 

dan bau pada bentuk lahan dataran flufio vulkanik dikarenakan tempat 

pengambilan sempel berada di dekat saluran limbah pabrik.  

Penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan yang diakibatkan oleh 

pertumbuhan penduduk mengakibatkan kualitas air tanah berubah. Dalam skripsi 

Halim, Muhammad Anas. T (2010) yang berjudul “Evaluasi Kualitas Air Tanah 

untuk Air Minum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 1991 dan 

tahun 2007 (Studi Perbandingan dengan hasil penelitian tahun 1991). Yang 

bertujuan : 

1. Mengetahui Perubahan Agihan Kualitas Air Tanah di Daerah penelitian 

dari tahun 1991 dan 2007. 

2. Mengevaluasi kualitas air tanah untuk kelayakan air minum di kecamatan 

grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Membandingkan hasil penelitian 

tahun 1991 dantahun 2007 pada Daerah penelitain yang sama. 

Metode penelitian menggunakan survei dan analisa laboratorium dan data 

yang digunakan data primer dan data sekunder. Cara pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purprosive proposional sampling. Yaitu menggunakan 

analisis strata sampling dengan satuan lahan pada land unit pemukiman sebagai 

stratanya analisa data yang digunakan adalah membandingkan penelitian terlebih 

dahulu dengan sekarang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Agihan kualitas air tanah yang tidak layak dikonsumsi sebagai air 

minum terletak pada satuan bentuk lahan dataran fluvial merapi ( DFM), 

pada satuan bentuk lahan dataran banjir baru (DBU) dan dataran banjir 

lama (DBL). 

2. Kualitas air tanah untuk kelayakan air minum  di daerah penelitian 

dalam penelitian ini terdapat tujuh sample air tanah yang tidak layak 

untuk dikonsumsi sebagi air minum dari 13 sampel yang diambil. 
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Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 

Penulis  Judul  Tujuan  Metode Hasil 

 Anna, Alif 

Noor dkk 

(2003) 

Dampak 

Keberadaan 

Bunker Pupuk 

Organic Cair 

(POC) 

Terhadap Air 

Tanah Untuk 

Air Minum di 

Sambaung 

Macan Sragen 

- Menetahui agihan 

pencemaran air tanah 

untuk air minum di 

daerah penelitian 

- Mengetahui ringkat 

pencemaran air tanah 

untuk air minum 

didaerah penelitian. 
 

 Survei Aliran air tanah 

cenderung mengalir ke 

arah utara dan selatan 

dari bunker POC. 

Kualitas air tanah di 

wilayah utara Bunker 

POC semuannya 

masih dalam kondisi 

baik, sedangkan 

diselatan sudah 

terkena dampak 

bocornya Bungker 

 Nurhayati, 

Tri (2006) 

Evaluasi 

kualitas air 

tanah untuk air 

minum di 

Kecamatan 

Sidoharjo 

kabupaten 

sragen  

- Mengetahui kualitas air 

tanah air minum pada 

setiap bentuk lahan di 

daerah penelitian 

- Mengetahui distribusi 

kadar zat kimia yang 

terkandung dalam air 

tanah pada setiap 

bentuk lahan di daerah 

penelitian 

 Survei kualitas air tanah 

yang dipengaruhi 

layak untuk air 

minum. Dari seluruh 

sampel yang diambil 

ada yang melebihi 

standar DepKes.  

Hasim, M. 

Anas.  

(2010) 

Evaluasi 

kualitas air 

tanah untuk air 

minum di 

Kecamatan 

Grogol  

Kabupaten 

Sukoharjo 

tahun1991 dan 

tahun 2007  

- Mengetahui perubahan 

agihan kualitas air 

tanah di daerah 

penelitian dari tahun 

1991 dan tahun 2007 

- Mengevaluasi kualitas 

air tanah untuk 

kelayakan air minum di 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

 Survei Agihan kualitas ait 

tanah yang tidak 

layak dikonsumsi 

sebagai air minum 

terletak pada satuan 

bentuk lahan dataran 

fluvial merapi ( 

DFM), pada satuan 

bentuk lahan dataran 

banjir baru (DBU) 

dan dataran banjir 

lama (DBL) 
 Saktiyawan 

(2015) 

Pengaruh 

kondisi 

lingkungan 

permukiman 

terhadap 

kualitas air 

tanah 

- Menentukan distribusi 

kualitas air tanah 

berdasarkan tingkatan 

kepadatan penduduk. 

- Membandingkan 

perbedaan kualitas air 

tanah dengan satandar 

baku mutu air 

 Survei   

Sumber : Penelitian sebelumnya 

 



17 

    

1.6 Kerangka Penelitian 

Kualitas air di permukaan bumi dipengaruhi oleh faktor alami dan faktor non 

alami (aktifitas manusia). Faktor alami yang mempengaruhi kualitas air tanah 

adalah struktur geologi, iklim dan vegetasi, sedangkan faktor non alami 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang dilakukan di atas permukaan bumi, 

kegiatan yang mempengaruhi kualitas air salah satunya disebabkan oleh limbah 

domestik dan rumah tangga. 

Limbah domestik/rumah tangga dapat dibagi berdasarkan sumber pencemar, 

sumber pencemar meliputi daerah perumahan, daerah perdagangan, daerah 

kelembagaan, dan daerah rekreasi. Proses pencemaran tidak terlepas dari adanya 

proses infiltrasi yang terjadi dipermukaan tanah. Infiltrasi meliputi masuknya air 

permukaan ke dalam lapisan kedap air yang terdapat di dalam tanah dengan 

membawa unsur-unsur kimia yang dilewati oleh aliran tersebut. Pembuangan 

limbah cair dan padat yang dihasilkan oleh limbah domestik yang dibuang 

dipermukaan tanah dengan adanya hujan, air hujan akan bercampur dengan 

limbah domestik yang nantinya akan menjadi aliran permukaan dan sebagian 

meresap kedalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah setelah tercampur 

dengan limbah akan berpengaruh terhadap kualitas air permukaan dan air tanah. 

Persyaratan kualitas air untuk air minum sudah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 

tentang “Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum”. Peraturan 

pemerintah didalamnya terdapat syarat-syarat air untuk minum berdasarkan 

kriteria yang terkandung meliputi parameter fisika, kimia, biologi dan radio aktif  

sedangkan penggolongan air untuk peruntukannya digolongkan menjadi empat 

kelas yaitu : Golongan A, Golongan B, Golongan C dan Golongan D. 

Penggunaan citra Quickbird resolusi tinggi digunakan untuk mengetahui 

pola-pola permukiman yang ada pada daerah penelitian, kenampakan fisik secara 

alami yang terekam oleh citra mempermudah untuk mengklasifikasikan  tingkat 

kepadatan permukiman. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram penelitian berikut 

:  
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2015  

Interpretasi  Citra QuickBird 

 Skala 1:50.000 

(Data Primer) 

Mengetahui kepadatan permukiman 

Klasifikasi permukiman 

Tingkat kepadatan penduduk            

I s.d IV 
Penentuan titik sampel 

Kerja Lapangan 

Pengambilan sampel air tanah 

Analisis laboratorium 

Kualitas air tanah 

Secara kimia 

Kualitas air tanah 

Secara fisika 

Kualitas air tanah 

Secara biologis 

Kualitas air tanah 

Hasil uji Laboratorium 

kualitas air tanah  

Survei insitu kondisi 

lingkungan permukiman 

Perbandingan 

Syarat baku mutu 

air untuk minum 

Evaluasi kualitas air tanah di setiap 

tingkat kepadatan penduduk 

Data Kependudukan 

 (Data Sekunder) 

- Mengetahui jumlah penduduk 

- Mengetahui kepadatan penduduk  
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

dengan melakukan pengukuran parameter kualitas air tanah di daerah penelitian 

dan menggunakan data sekunder yaitu data sumber air, data jumlah dan kepadatan 

penduduk di daerah penelitian, kedua jenis data tersebut yang nantinya menjadi 

pertimbangan pengambilan titik sampel. Penggunaan citra Quick bird resolusi 

0,61 m digunakan untuk mengklasifikasian kerapatan permukiman di daerah 

penelitian. 

Langkah kedua adalah melakukan kerja lapangan untuk mengambil sampel 

yang telah ditetapkan titik pengambilan sampelnya berdasarkaan kepadatan 

permukiman dan kondisi lingkungan. Sampel nantinya di analisis di laboratorium 

sehingga akan dapat diketahui kualitas air tanah di daerah penelitian.  

1.7.1 Pengambilan Sampel Air Tanah   

Metode pengambilan air tanah dilakukan secara “stratified purposive 

sampling” artinya sampel yang diambil berdasarkan tingkat kondisi lingkungan 

dilihat dari kerapatan bangunan  dari citra Quickbird. Pengambilan sampel 

berdasarkan kondisi sumber pencemar yang mangakibatkan kondisi kualitas air 

tanah berbeda. Tingkat kepadatan permukiman merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas air tanah. Pengambilan sampel dilakukan di sumur 

penduduk dengan kriteria sumur terbuka. 

1.7.2 Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan tingkat kepadatan permukiman 

dengan melakukan pengklasifikasian tingkat kepadatan permukiman menjadi lima 

kelas dengan keterangan : tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah dan rendah. 

Faktor yang diperhitungkan adalah tingkat kerapatan permukiman yang 

mengakibatkan pencemaran air tanah dengan mengambil sampel di setiap tingkat 

pengelompokan kerapatan permukiman. Pengamatan kualitas air tanah secara fisik 

dilakukan langsung di lokasi pengambilan sampel air tanah dengan melihat warna, 

rasa dan bau dari sampel air tanah tersebut.  
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1.7.3 Teknik Analisa Data  

Setelah mendapatkan data parameter kualitas air, selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif komparatif. Data kualitas air yang diteliti masing-masing 

dibandingkan dengan baku mutu air penggunaan golongan A. Untuk mengetahui 

agihan kualitas air tanah maka, data tersebut disampaikan dalam bentuk peta 

kualitas air tanah. Dalam hal ini seluruh parameter yang diteliti digambarkan 

dengan membandingkan hasil laboratorium dengan standar baku mutu air untuk 

air minum sesuai PerMenKes No 492/IV/2010 tentang syarat baku mutu air untuk 

air minum. 

Kualitas air tanah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, 

kimia, dan biologis yang terdapat pada air tanah baik air tanah dalam ataupun air 

tanah dangkal. Sifat fisik dan komposisi kimia air tanah yang menentukan mutu 

air tanah secara alami dipengaruhi oleh litologi penyusun akuifer, yaitu jenis 

tanah/batuan yang dilalui air tanah, serta air asal air tanah air tersebut akan 

berubah apabila terjadi intervensi manusia terhadap air tanah yang berlebih 

pembuangan limbah. Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara 

berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Besi (Fe), 

Flourida (F), Mangan (Mn), Derajat keasaman (pH), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3) 

dan zat-zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam air bersih yang digunakan 

sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan untuk 

standar baku mutu air minum dan air bersih.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan 

kualitas air minum menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik 

sebagai sumber air minum maupun air baku (air bersih), antara lain harus 

memenuhi persyaratan secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta 

tidak berwarna 

Pengklasifikasian di daerah penelitian berdasarkan kondisi lingkungan 

permukiman dilihat dari kerapatan bangunan antar rumah dengan  

mengklasifikasikan menjadi lima kelas yang bertingkat meliputi : kelas tinggi, 
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agak tinggi, sedang, agak rendah dan rendah. Adapun pembagian sampel air tanah 

di daeerah penelitian sebagai berikut : 

Tabel 1.5 pengambilan sampel berdasarkan klasifikasi tingkat kondisi 

permukiman dilihat dari kerapatan bangunan.  

No 
Interval Kepadatan 

Penduduk Jiwa/km
2 Keterangan 

Pengambilan 

Sampel Kelurahan 

1  10.515     -      13.590  Rendah Kedung lumbu 

2  13.590     -      16.665  Agak rendah Kampung baru 

3  16.665     -      19.740  Sedang Buluwarti 

4  19.740     -      22.815  Agak Tinggi Semanggi 

5  22.815     -      25.890  Tinggi Sangkrah 

Dengan memngetahui kualitas air tanah di setiap tingkat kerapatan bangunan, 

menghasilkan kelas-kelas dimana setiap kelas di ambil sampel air tanah setelah itu 

dengan hasil pengujian laboratorium setiap sampel yang di ambil sehingga dapat 

diketahui kualitas air tanahnya. 

1.7.3.1 Penyajian hasil kualitas air tanah  

Hasil uji laboratorium selanjutnya di sajikan dalam bentuk diagram 

batang. Setiap parameter kimia kualitas air tanah di daerah penelitian di 

analisa dengan deskriptif dari hasil uji laboratorium kualitas air tanah di 

daerah penelitian. Dengan mengetahui kualitas air tanah berdasarkan 

parameter fisika dan kimia selanjutnya dibandingkan dengan satandar baku 

mutu air minum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah 

membandingkan dengan baku mutu air minum dapat diketahui hasil 

perbandingan kualitas air tanah dengan standar baku untuk menentukan 

tingkat pencemaran air tanah tersebut. 

1.7.3.2 Membandingkan dengan standar baku mutu air 

Setelah membandingkan dengan baku mutu air dapat diketahui hasil 

perbandingan kualitas air tanah dengan standar baku untuk menentukan 

tingkat pencemaran air tanah tersebut, membandingkan dengan cara 

komparasi antara data hasil laboratorium dan standar baku mutu air minum 

yang sudah ditetapkan pemerintah melalui PerMenKes Nomor  492 tahun 

2010.  
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1.8 Batasan Operasional 

Air Tanah Adalah air yang merembes dalam tanah permukaan tanah 

menuju lapisan batuan yang permeabel (kedap air) dan terakumulasi hingga 

mencapai ketebalan tertentu (Wolton, 1970 dalam Atika Ernawati, 1998)) 

Akifer (Aquifer) adalah formasi batuan yang mempunyai susunan 

sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan melakukan air 

tanah.(Todd, 1980) 

Baku Mutu Air adalah batas kadar yang diperbolehkan  bagi suatu zat atau 

bahan pencemar yang terdapat dalam air namun tetap berfungsi suatu 

dengan peruntukannya (MEN KHL Nomor 492 2010). 

Citra Quickbird adalah satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada 

tanggal 18 Oktober 2001 di California, U.S.A. Dan mulai memproduksi data 

pada bulan Mei 2002. Quickbird diluncurkan dengan 98º orbit sun-

synchronous dan misi pertama kali satelit ini adalah menampilkan citra 

digital resolusi tinggi untuk kebutuhan komersil yang berisi informasi  

geografi seperti sumber daya alam. meng-orbitselama 90 hari, Quickbird 

akan memperoleh citra dengan nilai resolusi, Panchromatic sebesar 61 cm 

dan Multispectral sebesar 2.44 meter. Pada resolusi 61 cm bangunan, 

jembatan, jalan-jalan serta berbagai infrastruktur lain dapat terlihat secara 

detail.  

Kepadatan Penduduk Akumulasi atau aglomerasi penduduk banyak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis seperti : topografi, iklim, lokasi, 

tanah, tata air dan masih banyak lagi. Kepadatan penduduk adalah 

perbandingan antara jumlah orang dengan tanah yang didiami dalam satuan 

luas (biasanya satuan kilometer atau hektar) (Bintarto, 1968). 

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang 

yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita/semua faktor 

eksternal yang bersifat biologisdan fisika yang ada langsung mempengaruhu 

kehidupan, pertumbuhan perkembangan dan reproduksi (S.J McNaughton 

dan Larry L. Wolf, 1973) 
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Pencemaran Air adalah suatu peristiwa masuknya zat zat ke dalam air yang 

mengakibatkan kualitas air tersebut menurun sehingga dapat mengganggu 

atau membahayakan kesehatan manusia (Sudarmaji, 1981) 

Permukiman  adalah lingkungan permukiman yang mempunyai hubungan 

antar beberapa perumahan yang ada dalam satu wilayah tertentu menjadi 

suatu daerah yang sangat luas baik terjadi di perkotaan atau dipedesaan 

dimana terjadi aktifitas kehidupan yang berkesinambungan menuju 

kehidupan yang dinamais (Sastra M dan Marlina : 2005). 

Polusi adalah  kondisi yang disebabkan oleh munculnya zat-zat berbahaya 

yang tidak dikehendaki di dalam air (Tjokrokusumo, 1985) 

 

 


