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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengantar 

1.1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu elemen penting yang menunjang 

keberlangsungan hidup berbagai makhluk hidup di dunia ini. Hampir 71% 

permukaan bumi ditutupi oleh air. Kondisi tersebutlah yang memungkinkan 

bumi menjadi planet yang dapat di huni oleh makhluk hidup. Terdapat 1,4 

triliun kilometer kubik air yang tersedia di bumi ini, dengan komposisi 95.6% 

air laut sedangkan sisanya berada di danau, sungai, airtanah dan masih 

berbentuk es. Sumberdaya air yang ada di bumi tersebut tidak semuanya bisa 

dimanfaatkan, hanya ada kurang dari 1% air di bumi yang dapat dimanfaatkan 

secara langsung. Sebagian besar masyarakat di bumi memanfaatkan airtanah 

sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lebih 

dari 98% air bersih yang tersedia merupakan airtanah yang berada sangat jauh 

dari permukaan tanah (Fetter,1988) dengan kemampuan memperbaharui yang 

sangat lama yakni 10
-2

 cm/detik.  

Semakin meningkatnya jumlah populasi manusia yang ada, mendorong 

meningkatnya kebutuhan akan air bersih di berbagai wilayah. Air bersih 

dibutuhkan manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti 

minum, mandi dan mencuci, namun air juga digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi seperti untuk pertanian, peternakan hingga industri. 

Besarnya kebutuhan air tersebut sayangnya, seperti kita tahu tidak lantas 

diimbangi dengan kemampuan renewable air yang cepat, sehingga kekeringan 

serta kekurangan sumberdaya air bersih menjadi salah satu masalah global 

yang sedang kita hadapi bersama dan bahkan semakin hari menunjukkan 

gejala semakin parah. 
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Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 6 negara yang memiliki 

50% persediaan air bersih dunia, sedangkan sepertiga dari penduduk dunia 

tinggal di daerah dengan tingkat persediaan air bersih yang minim. Mewakili 

6% dari sumberdaya air dunia, secara statistik Indonesia tidak termasuk 

negara dengan kelangkaan air, namun jika kita lihat saat ini, sebagain besar 

wilayah Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur mengalami 

defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya air yang kurang maksimal, 

yang juga diperparah dengan populasi penduduk yang terus meningkat 

(national geographic, 2016). Bahkan sejak tahun 1970-2013, telah terjadi 

penurunan permukaan airtanah yang mencapai 80%. Hal ini juga menjadi 

faktor yang menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih di negara 

yang seharusnya menjadi salah satu pemasok kebutuhan air bersih di dunia. 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan terhadap sumber 

air bersih menjadi faktor utama terjadinya defisit air bersih di Indonesia 

terutama di kota-kota besar salah satunya seperti di Yogyakarta. Yogyakarta 

merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang memiliki jumlah 

penduduk yang juga tidak sedikit. Menurut data statistik yang ada, pada tahun 

2015 jumlah penduduk Kota Yogyakarta mencapai 412.704 jiwa. Apalagi 

dengan predikat yang disandang kota ini sebagai kota pelajar dan juga kota 

wisata membuat kota ini banyak didatangi penduduk dari berbagai daerah 

untuk tinggal di kota ini. Wisatawan yang mengunjungi kota ini setiap musim 

liburan juga menambah padat kota ini. Berbagai fasilitas untuk menunjang 

pariwisata terus dibangun salah satunya yang sedang marak adalah 

pembangunan hotel dan apartemen yang mulai menjamur di wilayah kota 

Yogyakarta. Pembangunan hotel dan juga apartemen tersebut tentunya juga 

akan turut menyumbang peningkatan kebutuhan akan air bersih di wilayah 

Kota Yogyakarta, sehingga dimungkinkan juga ke depan akan terjadi defisit 

air bersih di wilayah ini, jika pengelolaan sumberdaya air yang ada tidak 

diperhatikan. 
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Riset yang dilakukan salah satu Peneliti Penanggulangan Bencana 

Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Teguh Paripurno, 

mengatakan pembangunan hotel yang tidak terkendali di kota Yogyakarta, 

membuat permukaan airtanah terus menurun (Tempo, 15 Agustus 2016). 

Berdasarkan riset yang dilakukan, setiap tahunnya permukaan airtanah di Kota 

Yogyakarta terus menurun sebanyak 15-50 cm.  Setyawan Purnama (2016) 

dalam Tempo menyebutkan setidaknya 50 persen kawasan Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Sleman terancam mengalami krisis air. Beberapa kecamatan 

yang mengalami krisis air bersih di antaranya adalah Kecamatan 

Gondokusuman, Kecamatan Mergangsan, Mantrijeron, Jetis serta Umbulharjo 

(Tempo.com, 15 Agustus 2016). 

Banyak isu yang beredar tentang krisis air tanah yang ada di Kota 

Yogyakarta belakangan ini. Seperti yang dituliskan di Tempo.com bahwa 

beberapa Kecamatan di Kota Yogyakarta mengalami krisis air bersih. Hal 

tersebut diduga dikarenakan pesatnya pembangunan hotel yang ada di Kota 

Yogyakarta beberapa tahun terakir. Banyak warga yang mengeluhkan 

mengeringnya sumur di tempat tinggal mereka yang berada di sekitar hotel 

yang ada di Yogyakarta.  

Kecamatan Mantrijeron merupakan salah satu kecamatan yang 

disebutkan mengalami krisis air bersih. Berbeda dengan beberapa kecamatan 

lain, isu tentang krisis air bersih di Kecamatan ini belum banyak di Utarakan 

oleh warga setempat. Masyarakat Kecamatan Mantrijeron sendiri 

menggunakan sumur gali, PAM dan juga sumur pompa sebagai sumber 

pemenuhan kebutuhan air. Menurut data Profil Kecamatan Mantrijeron 

terdapat 4.552 rumahtangga menjadikan sumur gali sebagai sumber air 

bersihnya, 1.148 rumah tangga menggunakan PAM dan 24 rumahtangga 

menggunakan sumur pompa. Kondisi airtanah yang ada di Kecamatan 

Mantrijeron saat ini perlu untuk diketahui mengingat banyaknya isu yang 

berkembang mengenai krisis airtanah di Kota Yogyakarta termasuk salah 

satunya di Kecamatan Mantrijeron. 
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Masalah lain yang sering menjadi permasalahan sumber daya air di 

wilayah lain adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Tahun 

2010 penduduk  Kota Yogyakarta sebesar 388.627 jiwa, sedangkan lima tahun 

kemudian, pada tahun 2015 penduduk Kota Yogyakarta meningkat menjadi 

412.704 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong 

peningkatan pada kebutuhan air bersih. Jumlah kebutuhan domestik warga 

juga akan berpengaruh terhadap kondisi sumberdaya air di suatu wilayah, 

sehingga penting juga untuk diketahui. Kajian tentang potensi airtanah 

menjadi menarik dilakukan, terutama ditengah banyaknya isu krisis airtanah di 

Kota Yogyakarta dan juga terbatasanya informasi atau data yang valid 

mengenai kondisi yang sebenarnya.   

1.1.2 Perumusan Masalah 

Banyaknya isu terkait dengan krisis airtanah di Kota Yogyakarta yang 

berkembang belakangan ini menarik untuk dikaji. Disebutkan beberapa 

Kecamatan terancam mengalami krisis air bersih, salah satunya Kecamatan 

Mantrijeron. Sementara warga di kecamatan tersebut belum banyak yang 

meresahkan akan hal tersebut. Ditambah lagi minimnya data yang valid 

mengenai kekrisisan air di Yogyakarta menjadikan penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengethui kondisi real sumberdaya air yang ada khususnya 

di Kecamatan Mantrijeron. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

masalah, sebagai berikut: 

a. Berapa potensi air yang ada di wilayah Kecamatan Mantrijeron? 

b. Berapa kebutuhan air domestik yang diperlukan masyarakat Kecamatan 

Mantrijeron Untuk memenuhi kebutuhannya? 

c. Bagaimana proyeksi potensi airtanah yang ada di wilayah tersebut ke 

depan? 

1.1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini meliputi: 

a. Menghitung potensi airtanah yang ada di Kecamatan Mantrijeron. 
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b. Menghitung kebutuhan air domestik masyarakat di Kecamatan 

Mantrijeron. 

c. Menganalisis proyeksi terhadap kebutuhan air domestik di Kecamatan 

Mantrijeron ke depan. 

1.1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Menyajikan informasi megenai potensi airtanah di Kecamatan 

Mantrijeron. 

b. Hasil penelitian nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah penelitian. 

c. Sebagai sumber informasi terkait studi tentang potensi airtanah. 

1.2 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Air Tanah 

Airtanah dapat didefinisikan sebagai sejumlah air yang menempati semua 

ruang kosong yang ada pada perlapisan tanah (Todd, 2005).  Airtanah berasal dari 

air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui proses daur hidrologi. 

Berdasarkan letaknya, airtanah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu airtanah freatik 

dan airtanah dalam (artesis). 

Airtanah Freatik merupakan airtanah dangkal yang letaknya tidak jauh dari 

permukaan tanah, serta berada diatas lapisan kedap air. Airtanah Dalam (Artesis) 

merupakan artanah yang terletak di antara  dua lapisan kedap air. Kedalaman 

airtanah ini bergantung pada topografinya. Semakin datar suatu wilayah, maka 

biasanya airtanahnya akan semakin dangkal. 

Selain berdasarkan letaknya, airtanah juga dapat digolongkan berdasarkan 

proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya airtanah digologkan menjadi 

empat tipe, yaitu air meteorik, air juvenil, air rejuvenated dan air konat. Air 

meteoric berasal dari atmosfir dan mencapai zona kejenuhan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Air juvenil merupakan air baru yang ditambahan pada 
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zona jenuh dari kerak bumi yang dalam. Air rejuvenated merupakan air yang 

untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan 

maupun oleh sebab lain. Air konat merupakan air yang terjebak pada beberapa 

batuan sedimen atau gunung pada asal mulanya (Todd, 1959 dan Dam, 1996 

dalam Seyhan, 1990).  

1.2.1.2 Akuifer 

Airtanah tidak ditemukan di semua tempat. Keberadaan airtanah sangat 

bergantung pada ada tidaknya lapisan batuan yang dapat mengandung airtanah 

yang disebut akuifer. Begitu juga dengan kedalaman airtanah juga bergantung 

pada kedalaman akuifernya. Secara umum kedalaman akuifer di dalam tanah 

mengikuti topografi  permukaan tanah sehingga kedalaman air tanah juga 

mengikuti topografinya. Airtanah terdapat pada berbagai formasi geologi, 

terutama pada akuifer. Akuifer adalah formasi batuan yang dapat menyimpan dan 

melalukan air, sering juga disebut reservoir air (Purnama,2000). Beberapa 

material yang dapat berfungsi sebagai akuifer yaitu pasir dan kerikil lepas. 

Adapula formasi batuan yang tidak dapat menyimpan maupun melalukan air yang 

disebut akuifug yang terdapat salah satunya pada batuan granit. Sifat batuan lain 

selain akuifer dan akuifug adalah akuiklud dan akuitard. Akuiklud merupakan 

formasi batuan yang dapat menyimpan air namun tidak dapat melalukan dalam 

jumlah yang berarti, misalnya lempung, tuf halus dan batuan lain yang ukuran 

butirannya berukuran halus. Akuitard sendiri merupakan formasi batuan yang 

susunannya sedemikian rupa,sehingga dapat menyimpan air dan namun hanya 

dapat melalukannya dalam jumlah yang terbatas, misalnya terlihat pada rembesan 

atau kebocoran-kebocoran. 

Secara umum akuifer dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pada jenis 

muka airtanahnya, yaitu akuifer bebas (unconfined aquifer) dan akuifer tertekan 

(confined aquifer), sedangkan kombinasi dari keduanya disebut semi confined 

aquifer atau sering disebut akuifer bocor (Purnama, 2000). Penelitian ini 

difokuskan pada akuifer bebas. Akuifer bebas umumnya memiliki kedalaman 

airtanah yang relatif dangkal, yaitu kurang dari 40m dari permukaan tanah 

(Purnama,2000). Akuifer bebas sendiri terletak diatas lapisan kedap air. Akuifer 



7 
 

 

bebas sendiri relatif lebih banyak digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut dikarenakan letaknya 

yang tidakbegitu dalam, sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses 

airtanah yang berada di wilayah tersebut.  

Wilayah Kota Yogyakarta sendiri terletak pada sistem cekungan airtanah 

Yogyakarta. Akuifer-akuifer yang berkembang pada cekungan ini adalah 

multilayer akuifer, dengan jenis akuifernya adalah akuifer bebas sampai akuifer 

semi tertekan. Sehingga ketersediaan airtanah di wilayah perkotaan juga sangat 

terkait dengan pemanfaatan airtanah oleh masyarakatnya.  

1.2.1.3 Ketersediaan Airtanah 

Ketersediaan airtanah adalah jumlah airtanah yang tersedia dalam angka 

rata-rata tahunan (Purnama, 2012). Ketersediaan airtanah dilihat beradasarkan 

kuantitas airtanah di suatu wilayah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kuantitas airtanah seperti intensitas hujan, vegetasi, kemiringan lereng, derajat 

porositas dan permeabilitas batuan. 

Air hujan merupakan sumber utama dari airtanah, air hujan yang turun 

sebagian masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan air inilah yang 

nantinya akan mengalir menjadi airtanah, sementara vegetasi membantu air hujan 

terserap lebih mudah ke dalam tanah. Potensi airtanah sangat ditentukan oleh 

banyaknya resapan yang ada baik di daerah imbuhan maupun di daerah lepasan 

pada wilayah cekungan airtanah. Pada daerah imbuhan pada umumnya memiliki 

muka iartanah yang lebih dalam daripada di daerah lepasan. Daerah imbuhan akan 

mengalirkan airnya ke dalamsebuah cekungan airtanah, dan diwilayah tersebutlah 

airtanah memiliki potensi yang besar. 

Pada dasarnya airtanah sendiri merupakan sumberdaya yang dapat 

diperbaharui, walaupun dengan waktu yang tidak singkat. Airtanah juga 

menjadisalah satu sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga 

penggunaan air oleh masyarakat juga akan mempengaruhi jumlah ketersdiaan 

airtanah disuatu wilayah. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan 

airtanah sangat ditentukan oleh banyaknya resapan yang ada. Sementara di 

wilayah perkotaan biasanya sangat sedikit daerah yang bisa dijadkan resapan. Hal 
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tersebut juga dapat menjadikan salah satu pemicu krisisnya airtanah diwilayah 

perkotaan, sehingga masyarakat tidaklagi dapat memanfaatkan airtanah yang ada.  

1.2.1.4 Perhitungan Ketersediaan Airtanah 

Penentuan jumlah dan ketersediaan airtanah dapat dilakukan dengan 

perhitungan beberapa parameter sebagai berikut (Santosa. El al, 2014): 

a. Imbuhan airtanah ke dalam akuifer diperkirakan secara kuantitaif 

menggunakan metode persentase curah hujan. 

b. Aliran airtanah yang masuk ke dalam cekungan airtanah atau yang keluar 

dari cekungan dihitung dengan jejaring aliran dan menerapkan metode 

Darcy. 

c. Debit optimum yang dihasilkan dari setiap sistem akuifer di suatu 

cekungan airtanah ditentukan dengan dua cara yaitu uji pompa dan 

estimasi kuantitatif. 

d. Penentuan jarak minimum antar sumur, agar debit optimum pada setiap 

sumur yang dibuat dapat dicapai dengan uji pemompaan yang dilengkapi 

dengan sumur pengamat. 

Perhitungan ketersediaan airtanah dapat dihitung baik secara statis maupun 

dinamis. Jika airtanah dianggap diam, maka ketersediaan airtanah dapat dihitung 

berdasarkan beberapa parameter penentu seperti, tebal akuifer, hasil jenis (specific 

yield) menurut komposisi materi penyusun akuifer, dan luas masing-masing zona 

potensi airtanah. 

Hasil jenis sendiri merupakan rasio antara airtanah yang dapat diturap 

selama pemompaan dengan volume total batuan maupun tanah. Waktu 

pemompaan yang digunakan adalah waktu pemompaan tahunan kotor. Sehingga 

potensi airtanah yang diperoleh dengan metode ini merupakan jumlah airtanah 

dalam kurun waktu satu tahun. 

1.2.1.5 Kebutuhan Air 

Penggunaan air di suatu wilayah dapat dibagi dalam beberapa kategori 

yaitu penggunaan rumah tangga, penggunaan komersial dan penggunaan umum. 
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(Tchobanoglous, 1986). Pembagian tersebut didasarkan pada siapa yang 

menggunakannya. Pada penggunaan rumahtangga, air dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan personal atau tiap rumahtangga, penggunaan komersial 

digunakan pada badan komersial dan Industri, sedangkan penggunaan umum 

digunakan di tempat umum. 

Tabel 1.1 Kebutuhan air menurut jumlah penduduk dan jenis tempat/ wadah air. 

Kategori kota 

berdasarkan jumlah 

penduduk 

Jumlah penduduk 

(jiwa) 

Konsumsi Unit 

Sambungan 

Rumah (SR) 

(liter/orang/hari) 

Konsumsi Unit 

Hidran (HU) 

(liter/orang/hari) 

Kota Metropolitan >1.000.000 >150 20-40 

Kota Besar 500.000 -1.000.000 150-120 20-40 

Kota Sedang 100.000-500.000 90-120 20-40 

Kota Kecil 20.000-100.000 80-120 20-40 

Desa <20.000 60-80 20-40 

Sumber: Dirjen Cipta Karya Tahun 2000 dalam Widyastuti, Hadi & Sudarmadji 

Kebutuhan air domestik merupakan salah satu kebutuhan airtanah yang 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Air yang digunakan untuk 

kebutuhan domestik antara lain untuk memenuhi kebutuhan air minum, kebutuhan 

air mandi, cuci, kakus (MCK), memasak, beribadah hingga menyiram tanaman 

dengan skala kecil, dihalaman rumah bukan di pertanian maupun perkebunan 

(Widyastuti, Hadi & Sudarmadji 2014). Tingkat kebutuhan air domestik 

bervariasi berdasarkan keadaan alam di area permukiman, banyaknya penghuni, 

serta ada atau tidaknya penghitungan pemakaian air. Asumsi kebutuhan air 

domestik juga akan berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang 

digambarkan dalam jumlah penduduk. Daftar asumsi kebutuhan air domestik 

menurut pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

1.2.1.6 Hasil Aman (Save Yield) 

Hasil aman suatu cekungan airtanah adalah sejumlah air yang dapat 

diambil dari cekungan airtanah tanpa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan 

(Purnama,2010). Pengambilan airtanah yang berlebih akan menimbulkan keadaan 

overdraft yang akan berujung pada penurunan muka airtanah. Penurapan air tanah 

harus dibatasi pada produksi air yang aman agar kelestarian airtanah tetap terjaga.  
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Pada akuifer bebas, hasil aman airtanah dapat dihitung berdasarkan 

fluktuasi rerata tahunan. Parameter yang digunakan untuk menghitung hasil jenis 

dengan metode statis adalah parameter fluktuasi rereata tahunan, luas zonapotensi 

airtanah, dan hasil jenis. Perhitungan hasil aman diperlukan dalam analisis lebih 

lanjut terkait pengelolaan sumberdaya air disuatu wilayah. Seperti yang telah 

dijelaskan diatas bahwa penggunaan airtanah seharusnya tidak melebihi hasil 

aman yang ada. Kebutuhan airtanah yang lebih besar dari hasil aman yang ada 

dapat menjadi indikator bahwa wilayah tersebut mengalami devisit airtanah.  

1.2.1.7 Proyeksi Kebutuhan Airtanah untuk Kebutuhan Domestik 

Proyeksi kebutuhan air menunjukkan perkiraan jumlah kebutuhan air yang 

ada di masa datang berdasarkan data yang ada sekarang (Widyastuti, Hadi & 

Sudarmadji, 2014) Semakin hari jumlah penduduk di seluruh dunia semakin 

meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan pula 

kebutuhan pemenuhan akan air bersih oleh masyarakat. Salah satu sumber air 

yang digunakan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan domestiknya 

adalah dengan mengambil airtanah. Hal tersebut menjadikan prediksi akan 

kebutuhan airtanah untuk domestik perlu diperhitungkan untuk pengelolaan lebih 

lanjut terhadap sumberdaya airtanah yang ada. Salah satu prediksi yang dapat 

dilakukan adalah melakukan prediksi berdasarkan angka pertumbuhan penduduk 

dengan menggunakan metode bunga berganda atau pertumbuhan penduduk 

geometrik. Tingkat pertumbuhan penduduk geometris adalah pertumbuhan 

penduduk bertahap (discreate), yaitu dengan memperhitungkan pertumbuhan 

penduduk hanya pada akhir tahun dari suatu periode (Mantra, 2003). Setelah 

diketahui jumlah penduduk beberapa tahun ke depan yang dihitung dengan rumus 

bunga berganda, selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan air 

domestik masyarakat di suatu wilayah. Nilai kebutuhan domestik tiap orang 

dianggap sama dengan nilai kenutuhan domestik tiap orang pada tahun 

sebelumnya. Proyeksi jumlah kebutuhan domestik di masa yang akan datang 

dihitung dengan pendekatan jumlah penduduk. 
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Sebelumnya merupakan gambaran yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Beberapa penelitian yang tertulis pada Tabel 1.2 merupakan 

beberapa penelitian yang memiliki tujuan, metode maupun hasil yang hampir 

sama dengan penelitian ini, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Zefitni (2012) melakukan penelitian dengan judul “Agihan Spasial 

Ekologikal Potensi Airtanah Untuk Kebutuhan Domestik di Cekungan 

Airtanah Palu Provinsi Sulawesi Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis potensi kuantitatif airtanah bebas dan tertekan 

berdasarkan agihan spasial dan ekologikal dan menyusun pola arahan spasial 

pemanfaatan airtanah untuk kebutuhan domestik. Penelitian ini dilakukan di 

Kota Palu dengan menggunakan pendekatan analisis spasial ekologikal 

dengan metode survei sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap 

potensi kuantitatif airtanah. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi citra 

satelit yang dilanjutkan dengan pengecekan lapangan untuk penyusunan peta 

satuan bentuk lahan. Berdasarkan peta tersebut dilakukan pengamatan 

lapangan terhadap faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan keberadaan 

dan karakteristik airtanah seperti litologi, stratigrafi, struktur geologi dan 

penggunaan lahan. Potensi airtanah di wilayah tersebut ditentukan 

berdasarkan kriteria kuantitas. Penentuan kuantitasnya dilakukan melalui 

perhitungan pendekatan imbuhan air hujan, pendekatan statis dan dinamis. 

Survei dilakukan untuk mengetahui kebutuhan domestik masyarakat. Dalam 

penelitian ini dilakukan pula proyeksi kebutuhan air domestik jangka 

menengah yaitu selama sepuluh tahun. Perhitungan prediksi kebutuhan 

domestik dilakukan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan 

metode geometrik atau bunga berganda. Dari metode baik survei maupun 

perhitungan tersebut diperoleh hasil berupa tingkat potensi kuantitatif 

airtanah bebas dan tertekan, kebutuhan air bersih domestik dan yang terakhir 

adalah agihan zona penurapan airtanah. 

b. Andri Yudhistira (2013) mengambil judul penelitian “Kajian Potensi dan 

Arahan Penggunaan Airtanah Untuk Kebutuhan Domestik di Kecamatan 
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Depok Kabupaten Sleman”. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini antara lain untuk megetahui sebaran dan potensi airtanah, 

mengetahui kebutuhan airtanah untuk kebutuhan air domestik dan 

menentukan arahan penggunaan airtanah untuk kebutuhan air domestik di 

Kecamatan Depok. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk 

mengetahui kedalaman airtanah, fluktuasi airtanah, daya hantar listrik dan 

permeabilitas akuifer sebagai data yang diperlukan untuk menentukan zona 

potensi airtanah. Selanjutnya dilakukan pengekelasan terhadap debit 

airtanah yang dihitung dengan rumus Darcy. Arahan penggunaan airtanah 

diperoleh dengan melakukan overlay pada zonasi debit airtanah  dan daya 

hantar listrik airtanah. Hasil penelitian menunjukkan potensi airtanah di 

wilayah penelitian meliputi potensi sangat tinggi dan tinggi dengan jumlah 

kebutuhan air domestik total sebesar 18.332,48 m
3
/hari. Kebutuhan air yang 

ada tidak melebihi hasil aman yang ada. Sehingga arahan yang dihasilkan 

dalam penelitian ini melkputi Zona Penurapan I dan Zona Penurapan II. 

c. Alif Noor Anna, Suharjo dan Munawar Cholil (2007) melakukan 

penelitian dengan judul “Studi Distribusi Mintakat Potensi Airtanah untuk 

Berbagai Penggunaan di Sukoharjo dan Sekitarnya.” Penelitian yang 

dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui potensi airtanah, mengevaluasi perbandingan antara potensi 

airtanah dengan kebutuhan air dan mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya perbedaan masalah di setiap satuan wilayah daerah 

penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi metode 

survei dan analisa dengan cara deksriptif komparatif. Survei difokuskan 

pada distribusi zonasi potensi airtanah daerah Sukoharjo menggunakan 

pendekatan bentuklahan dengan batas topografis. Data lainnya yang 

diperoleh dari survei adalah potensi airtanah bebas maupun tertekan. Saat 

survei dilakukan pula wawancara untuk mengetahui informasi mengenai 

jumlah penggunaan air, sumber air yang digunakan, cara mendapatkan air, 

variasi penggunaan air serta kondisi sosial-ekonomi responden. 

Penggunaan air industri diketahui melalui data sekunder. Teknik analisa 
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deskriptif komparatif digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

potensi airtanah dengan kebutuhan air dari berbagai kebutuhan setiap 

satuan wilayah penelitian. Perbandingan tersebut juga digunakan untuk 

menentukan rekomendasi pengelolaan airtanah di daerah penelitian. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa jumlah kebutuhan air 

domestik rata-rata, distribusi kebutuhan air , evaluasi perbandingan antara 

potensi airtanah dengan kebutuhan air di setiap bentuklahan dan perbedaan 

masalah tentang imbangan air. 

d. Siti Badriyah Rushayati (2006) dengan judul penelitian  “Ketersediaan 

Air Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango” menyoroti 

tentang pentingnya Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 

(TNGP) sebagai penyedia air permukaan maupun airtanah untuk daerah-

daerah dibawahnya. Banyak sungai-sungai yang berhulu di kawasan 

tersebut dan menjadi pemasok kebutuhan air bersih di berbagai daerah 

seperti Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Cianjur. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghitung ketersediaan air di Kawasan TNGP. Penelitian yang 

mengambil lokasi di Kawasan TNGP melakukan pendugaan potensi 

ketersediaan airtanah yang didekati menggunakan metode Neraca Air 

Lahan. Hasil perhitungan neraca air lahan diketahui bahwa sepanjang tahun 

kondisi curah hujan di TNGP tinggi dengan evapotranspirasi maksimum 

lebih rendah dari curah hujan, sehingga kawasan ini tidak pernah 

kakurangan air. Airtanah di kawasan ini juga selalu mengalami surplus 

sepanjang tahun. 

Perbandingan penelitian mengenai potensi airtanah yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang 

disajikan pada Tabel 1.2 berikut (lihat halaman selanjutnya).
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Tabel 1.2.  Perbandingan Antara Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Zeffitni (2012) Agihan Spasial Ekologial 

Potensi Airtanah Untuk 

Kebutuhan Domestik di 

Cekungan Airtanah Palu 

Provinsi Sulawesi 

Tengah 

1. Menganalisis potensi 

kuantitatif airtanah 

bebas. 

2. Menyusun pola arahan 

spasial pemanfaatan 

airtanah untuk 

kebutuhan domestik. 

1. Perhitungan potensi 

airtanah dengan 

pendekatan  

2. Analisis spasial 

ekologikal dengan metode 

survei.  

3. Proyeksi kebutuhan 

domestik dengan 

pendekatan pertumbuhan 

penduduk. 

1. Tingkat potensi kuantitatif 

airtanah bebas. 

2. Kebutuhan air bersih di 

daerah perkotaan  pada 

tahun 2017. 

3. Agihan zona penurapan 

airtanah. 

Andri Yudhistira 

(2013) 

Kajian Potensi dan 

Arahan Penggunaan 

Airtanah untuk 

Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui isebaran dan 

potensi airtanah di 

Kecamatan Depok. 

2. Mengetahui kebutuhan 

air domestik Kecamatan 

Depok. 

3. Menetukan arahan 

penggunaan airtanah 

untuk kebutuhan air 

domestik di Kecamatan 

Depok. 

1. Suvey mengenai 

karakteristik airtanah dan 

kebutuhan air tanah. 

2. Perhitungan ketersedian 

airtanah dengan metode 

dinamis. 

3. Analisis deksriptif dan 

analisis spasial untuk 

penentuan zonasi arahan 

penggunaan airtanah  

1. Nilai potensi airtanah di 

Kecamatan Depok. 

2. Jumlah kebutuhan air 

domestik di Kecamatan 

Depok 

3. Zonasi arahan 

penggunaan airtanah di 

Kecamatan Depok. 
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Lanjutan Tabel 1.2.  

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Alif Noor Anna (2007) Studi Distribusi 

Mintakan Potensi 

Airtanah untuk Berbagai 

Penggunaan di 

Sukoharjo dan 

Sekitarnya. 

1. Mengetahui potensi 

airtanah. 

2. mengevaluasi 

perbandingan antara 

potensi airtanah dengan 

kebutuhan air 

3. dan mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan 

adanya perbedaan 

masalah di setiap satuan 

wilayah daerah 

penelitian. 

1. Survei distribusi zonasi 

potensi airtanah 

menggunakan pendekatan 

bentuklahan dengan batas 

topografis dan mengetahui 

kebutuhan airtanah.
 

2. analisa deskriptif 

komparatif digunakan 

untuk mengetahui 

perbandingan antara 

potensi airtanah dengan 

kebutuhan air dari 

berbagai kebutuhan setiap 

satuan wilayah penelitian
 

1. jumlah kebutuhan air 

domestik rata-rata 

2. distribusi kebutuhan air 

3. evaluasi perbandingan 

antara potensi airtanah 

dengan kebutuhan air di 

setiap bentuklahan dan 

perbedaan masalah 

tentang imbangan air. 

Siti Badriah (2006) Ketersediaan Air 

Kawasan Taman 

Nasional Gunung Gede 

Pangrango 

Menghitung ketersediaan air 

dikawasan TNGP 

Metode Neraca Air Lahan 1. Hasil perhitungan 

neraca air. 

2. Ketersediaan airtanah 

(surplus). 

Sekar Langit Adesya 

Paramita (2016)* 

Kajian Potensi  Airtanah 

untuk Kebutuhan 

Domestik Masyarakat di 

Kecamatan Mantrijeron, 

Kota Yogyakarta 

1. Menghitung potensi 

airtanah yang ada di 

Kecamatan Mantrijeron. 

2. Menghitung kebutuhan 

air masyarakat di 

Kecamatan Mantrijeron. 

3. Melakukan analisis 

proyeksi kebutuhan air 

domestik di Kecamatan 

Mantrijeron ke depan. 
 

1. Survei jumlah 

kebutuhan airtanah di 

wilayah penelitian. 

2. Perhitungan potensi 

airtanah dengan 

metode statis. 

3. Perhitungan proyeksi 

kebutuhan airtanah 

dengan pendekatan 

jumlah penduduk. 

1. Potensi airtanah di 

kecamatan Mantrijeron 

2. Jumlah kebutuhan 

airtanah domestik di 

Kecamatan 

Mantrijeronnya. 

3. Proyeksi kebutuhan 

airtanah tahun 2026. 
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1.2.2 Kerangka Penelitian 

Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali isu terhadap kondisi airtanah di 

Kota Yogyakarta yang semakin kritis. Banyak media menyebutkan beberapa 

kecamatan yang ada di Kota Yoyakarta telah mengalami krisis airtanah, salah 

satunya adalah Kecamatan Mantrijeron. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa 

mengeringnya sumur-sumur masyarakat disebabkan karena banyaknya 

pembangunan hotel dan juga apartement di Kota Yogyakarta. Permasalahan air 

bersih di kota memang menjadi permasalahan yang tidak asing lagi, mengingat 

sudah sangat berkurangnya wilayah resapan dan juga kebutuhan penduduk akan air 

bersih yang semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk yang ada. 

Jika dilihat secara geografis, wilayah kota Yogyakarta sendiri seharusnya 

menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi airtanah yang besar, namun bisa 

juga dimungkinkan adanya kekurangan air bersih, terutama pada airtanah dangkal 

akibat pengelolaan sumberdaya yang kurang memadai. Isu yang berkembang 

belakangan ini sayangnya tidak didukung dengan data yang valid mengenai seberapa 

besar tingkat kekritisan airtanah yang ada di wilayah tersebut, sehingga isu yang 

tersebar perlu dibuktikan secara ilmiah. Di Kecamatan Mantrijeron sendiri, 

kebanyakan masyarakatnya menggunakan airtanah dangkal untuk memenuhi 

kebutuhan domestiknya. Jika benar airtanah di wilayah tersebut mulai krisis, maka 

akan banyak warga yang tidak bisa  terpenuhi kebutuhan air bersihnya. 

Potensi airtanah di suatu wilayah dapat diketahui melalui perhitungan statis 

dengan menggunakan parameter tebal akuifer, luas permukaan akuifer, hasil 

jenis dan juga fluktuasi rerata tahunan untuk menghitung hasil amannya. Dengan 

perhitungan tersebut dapat diketahui kuantitas airtanah yang ada di suatu 

wilayah dalam satu tahun. Selain seberapa banyak ketersediaan airtanah yang 

ada, perlu juga diketahui seberapa besar kebutuhan airtanah masyarakat di 

wilayah tersebut. Dari kedua data tersebut nantinya dapat diketahui kondisi 

airtanah atau imbangan airtanahnya, apakah mengalami defisit atau surplus. 

Kerangka alur penelitian lebih lanjut dijelaskan pada diagram alur 

penelitian yang tercantum pada Gambar 1.1 berikut. 
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Kebutuhan domestik yang 

diketahui dari survei. 

Ketersediaan tanah dan hasil 

aman yang diketahui dari 

parameter: 

 Tebal akuifer 

 Luas akuifer 

 Hasil jenis 

 Fluktuasi Rerata Tahunan 

Kajian Potensi Airtanah 

Terhadap Kebutuhan 

Domestik 

Keterangan: 

Alur pemikiran 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Pikir 

 Isu krisis airtanah di Kecamatan Mantrijeron. 

 Belum tersedianya data yang valid tentang isu tesebut. 

 Masih banyak masyarakat di Kecamatan Mantrijeron yang menggunakan 

airtanah. 
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1.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Survei yang 

dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Beberapa data yang dikumpulkan antara lain data tinggi muka airtanah yang nantinya 

digunakan dalam perhitungan potensi airtanah dan data kebutuhan domestik 

masyarakat di Kecamatan Mantrijeron yang diperoleh melalui wawancara. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil teknik purposive sampling atau 

sampel terpilih. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan rumah yang 

memiliki sumur gali. Sumur gali dipilih dikarenakan potensi airtanah yang akan 

diukur merupakan airtanah dangkal, yang biasanya ditemukan pada kedalaman 

kurang dari 40m (Purnama,2000). 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tingkat 

kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan dan 

Kelurahan Gedongkiwo. Unit analisis ini dipilih, karena dianggap representatif 

untuk menunjukkan data kebutuhan air per kapita. Selain kebutuhan air per kapita, 

salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan domestik 

airtanah masyarakat di wilayah penelitian, sehingga penulis memilih batasan 

administratif sebagai unit analisisnya. Data yang diperoleh baik berupa data primer 

maupun sekunder selanjutnya diolah melalui metode perhitungan statis. Metode 

perhitungan statis menganggap akuifer sebagai suatu wadah yang bersifat statis. 

Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan spasial untuk 

mengetahui kuantitas airtanah baik sekarang maupun  di masa depan. 

1.3.1 Populasi/Objek Penelitian  

Populasi yang akan diambil pada penelitian ini merupakan airtanah dan 

pengguna airtanah yang ada di Kecamatan Mantrijeron yang dipresentasikan melalui 

seluruh rumah tangga yang memiliki sumur gali di Kecamatan Mantrijeron yang 

terdiri dari Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan 

Gedongkiwo. Kecamatan Mantrijeron dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan 

Kecamatan Mantrijeron merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar 

masyarakatnya masih menggunakan sumur gali sebagai sumber pemenuhan 

kebutuhan akan airbersihnya, namun merupakan salah satu kecamatan yang mulai 

mengalami krisis air bersih. 
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1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Sampel yang dipilih pada penelitian ini 

merupakan rumah atau rumah tangga yang ada di Kecamatan Mantrijeron yang 

memiliki sumur gali atau sumur dangkal. Teknik dalam pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive random sampling dengan rumah yang memiliki 

sumur gali menjadi kriteria dalam penentuan sampel. Teknik sampling 

nonprobability dipilih dikarenakan data populasi jumlah pengguna sumur gali di 

daerah penelitian tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga teknik ini dianggap 

sesuai dengan kondisi yang ada. Data kebutuhan domestik diambil dengan cara 

wawancara dengan instrumen berupa kuesioner, sedangkan data tinggi muka 

airtanah diambil menggunakan instrument meteran. Dari data tersebut nantinya 

dapat dihasilkan kebutuhan domestik rata-rata masyarakat dan juga potensi airtanah 

di wilayah tersebut. 

1.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 3 

di bawah ini. 

Tabel 1.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data 
Teknik Pengumpulan Data/Sumber 

Data 

Data Primer: 

1. Data jumlah kebutuhan airtanah 

domestik per kapita. 

2. Data fluktuasi muka airtanah 

 

3. Data tinggi muka airtanah 

 

a. Wawancara dengan warga yang memiliki 

sumur gali. 

b. Wawancara dengan warga yang memiliki 

sumur gali 

c. Pengukuran langsung di lapangan. 

Data Sekunder: 

1. Peta RBI Kecamatan Mantrijeron skala 

1:25.000 

2. Data Kecamatan Mantrijeron dalam 

angka tahun 2016 

3. Data Sumur Bor di Kecamatan 

Mantrijeron. 

 

 

a. Badan Informasi Geospasial 

 

b. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Yogyakarta secara online . 

c. Dinas Pekerjaan Umum DIY. 

 

 

1.3.4 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Instrument yang digunakan pada penelitian ini tertera pada Tabel 

1.4. 

 



22 

 

 

Tabel 1.4 Instrumen Penelitian 

Nama Intrumen Kegunaan 

1.  Kuisioner a. Untuk mendapatkan data 

kebutuhan domestik airtanah. 

2. GPS b. Untuk mendapatkan data 

elevasi dan titik lokasi survei 

3. Roll meter c. Untuk melakukan pengukuran 

tinggi muka airtanah 

4. Kamera d. Untuk mendokumentasikan 

hasil survei. 

 

1.3.5 Metode Pengolahan Data 

1.3.5.1 Ketersediaan Airtanah. 

Ketersediaan airtanah dapat dihitung melalui beberapa metode salah satunya 

metode statis. Metode statis menganggap bahwa suatu ketersediaan airtanah diam 

atau statis pada suatu akuifer dan berpotensi untuk dimanfaatkan. Metode statis 

mempertimbangkan beberapa parameter penentu seperti, tebal akuifer, hasil jenis 

(specific yield) menurut komposisi materi penyusun akuifer, dan luas masing-masing 

zona potensi airtanah, dengan rumus sebagai berikut (Purnama,2010): 

H = A . Da . Sy …………………………………... ……………….(Rumus 1) 

 Keterangan: 

 H = Ketersediaan airtanah (m
3
). 

 A = Luas zona potensi airtanah (m
2
). 

 Da = Ketebalan rerata akuifer (m). 

 Sy = Hasil jenis (%) 

Data yang dipergunakan dalam perhitungan ini merupakan data sekunder 

berupa data bor untuk mengetahui tebal rerata akuifer. Data bor tersebut diperoleh 

melalui instansi terkait. 

1.3.5.2 Kebutuhan Domestik Airtanah 

Kebutuhan domestik airtanah dalam penelitian ini diketahui melalui 

pendekatan jumlah penduduk yang ada di wilayah penelitian. Jumlah penduduk di 

wilayah penelitian dijadikan dasar penentuan jumlah volume kebutuhan airtanah di 

Kecamatan Mantrijeron. Jumlah kebutuhan airtanah dihitung per kapita yaitu, 

jumlah penggunaan airtanah tiap individu dengan satuan liter/kapita/hari. Kebutuhan 

air domestik (Qf) dihitung dengan rumus: 
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Kebutuhan rata-rata tiap orang perhari (liter/kapita/hari): 

Qf = kebutuhan air harian (liter/hari) / jumlah jiwa perkeluarga  

    (orang) ……………………………………………………...…..(Rumus 2) 

Kebutuhan domestik total dalam setahun (Liter/tahun): 

Qf = kebutuhan air tiap orang perhari x ∑ penduduk x 365……..(Rumus 3) 

Keterangan: 

Qf = Kebutuhan air domestik. 

1.3.5.3 Hasil Aman 

Hasil aman dihitung menggunakan metode statis. Prameter yang digunakan 

dalam perhitungan hasil aman di antaranya adalah fluktuasi rerata tahunan dan hasil 

jenis. Klasifikasi fluktuasi muka airtanah dan juga Specific Yield (hasil jenis) dapat 

dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Pada akuifer bebas, hasil aman airtanah dapat dihitung berdasarkan fluktuasi 

rerata tahunan, dengan rumus sebagai berikut: 

Ha = F . A . Sy................................................................. …………(Rumus 4) 

Keterangan: 

Ha = Hasil aman penurapan airtanah (m
3
) 

A = Luas zona potensi airtanah (m
2
) 

F = Fluktuasi rerata tahunan (m) 

Sy = Hasil jenis (%) 

Tabel 1.5. Spesific Yield dari Berbagai Batuan 

Material Specific Yield 

Kerikil Kasar 23 

Kerikil Sedang 24 

Kerikil Halus 25 

Pasir Kasar 27 

Pasir Sedang 28 

Pasir Halus 23 

Lanau 8 

Lempung 3 

Batu Pasir Halus 21 

Batu Pasir sedang 27 

Batu Gamping 14 

Gumuk Pasir 38 

Sekis  26 

Tuff 21 

Sumber: Johnson dalam Purnama, 2010 
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Tabel 1.6. Klasifikasi Fluktuasi Muka Airtanah 

No Fluktuasi Muka Airtanah (m) Kelas 

1. <2 Rendah 

2. 2-4 Sedang 

3. >4 Tinggi 

    Sumber: Yudistira,2013 

 

1.3.5.4 Imbangan Airtanah 

Keadaan airtanah di suatu wilayah dapat diketahui berdasarkan kondisi 

ketersediaan airtanah dengan kebutuhan terhadap airtanah di wilayah tersebut. 

Apabila jumlah ketersediaan airtanah lebih besar dibandingkan jumlah 

kebuutuhannya maka keadaan airtanah akan bernilai surplus, namun sebaliknya 

apabila ketersediaan airtanah lebih sedikit dibandingkan jumlah kebutuhannya, 

maka akan bernilai minus atau defisit. Rumus perhitungan imbangan airtanah adalah 

sebagai berikut: 

Imbangan Airtanah = Hasil Aman – Kebutuhan airtanah……………(Rumus 5) 

1.3.5.5 Proyeksi Kebutuhan Domestik Airtanah 

Kebutuhan domestik airtanah dilihat melalui pendekatan jumlah penduduk. 

Proyeksi kebutuhan domestik airtanah dihitung berdasarkan proyeksi jumlah 

penduduk di masa yang akan datang. Jumlah penduduk dimasa datang nantinya 

dikalikan dengan jumlah kebutuhan domestik airtanah. Jumlah kebutuhan domestik 

airtanah diasumsikan tetap sama degan kebutuhan airtanah tahun 2016. Perhitungan 

proyeksi jumlah penduduk masa datang menggunakan rumus geometri atau bunga 

berganda. Metode ini menganggap bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke 

tahun konstan dan bertumbuh secara linear. Rumus proyeksi bunga berganda adalah 

sebagai berikut: 

Pt = P0 (1+r)
t
………………………………………………………..(Rumus 6) 

Keterangan: 

Pt = banyaknya penduduk pada tahun akhir 

P0 = banyaknya pendududk pada tahun awal 

r = angka pertumbuhan penduduk rata-rata 
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t = jangka waktu (banyaknya tahun) 

 Jumlah kebutuhan airtanah selanjutnya dihitung dengan mengkalikan antara 

banyaknya penduduk dimasa yang akan datang dengan rata-rata besarnya kebutuhan 

airtanah masyarakat, dengan rumus sebagai berikut: 

Qf (n) = kebutuhan air tiap orang perhari x ∑ penduduk tahun mendatang 

x 365……………………………………….……………………………….(Rumus 7) 

1.3.6  Metode Analisis Data 

Tahap analisis yang telah diolah melalui perhitungan kemudian dianalisis 

dengan metode analisis deskripttif. Baik data potensi airtanah maupun data 

kebutuhan domestik airtanah dipaparkan secara utuh sesuai dengan hasil kondisi 

sebenarnya, sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan antara keduanya baik 

dimasa sekarang maupun ke depan. 

Selain menggunakan analisis deskriptif digunakan pula analisis keruangan 

menggunakan spatial comparison analysis untuk mendapatkan perbandingan 

ketersediaan airtanah dengan kebutuhan domestiknya pada masing-masing unit 

analisis. Analisis ini juga dapat digunakan untuk membandingkan besar volume 

ketersediaan, kebutuhan domestik airtanah, hasil aman, dan imbangan airtanah antar 

unit analisis. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk peta-peta. 

1.4  Batasan Operasional 

Airtanah  adalah air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah 

(Asdak, 2014) 

Akuifer adalah formasi batuan yang dapat menyimpan dan melalukan air 

(Purnama, 2000) 

Akuifer Bebas adalah akuifer yang terletak diatas lapisan kedap air, dan 

biasanya ditemukan pada kedalaman kurang dari 40 m. (Purnama,2000) 

Fluktuasi airtanah adalah perubahan tinggi muka airtanah (Purnama, 2010) 

Hasil Aman adalah sejumlah air yang dapat diambil dari cekungan airtanah 

tanpa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan (Purnama,2010) 

Kebutuhan Domestik Airtanah merupakan airtanah yang dibutuhkan untuk 

keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. (Widyastuti, Hadi, 

Sudarmadji, 2014) 
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Potensi Airtanah merupakan jumlah airtanah yang ada per kapita dalam 

kurun waktu tertentu (Purnama, 2000)  


