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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Air tanah merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan 

manusia. Kegunaannya ada berbagai macam, antara lain untuk keperluan air 

minum, air cuci, irigasi, industri dan lain sebagainya. Kondisi air tanah yang 

cenderung lebih berkualitas dibanding air permukaan mengakibatkan 

masyarakat memilih menggunakannya, termasuk masyarakat di Kecamatan 

Pati. 

Kecamatan Pati merupakan ibukota kabupaten yang letaknya di pusat 

kota dari Kabupaten Pati. Adapun letak Kecamatan Pati berdasarkan posisi 

absolut adalah antara 6º 42’34’’- 6º 47’25’’ LS dan 111º1’1’’-111º6’23’’ BT, 

sedangkan letak Kecamatan Pati berdasarkan posisi relatif adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelah Tenggara dari Kecamatan Tlogowungu, 

2) Sebelah Selatan dari Kecamatan Wedarijaksa, 

3) Sebelah Barat dari Kecamatan Juwana dan Jakenan, 

4) Sebelah Utara dari Kecamatan Gabus, dan 

5) Sebelah Timur dari Kecamatan Margorejo. 

Kecamatan Pati merupakan kecamatan yang hampir 100% bahan 

pembentuk tanahnya berasal dari proses endapan. Endapan yang terbawa itu 

pun akhirnya membentuk beberapa jenis tanah. Adapun jenis tanah di 

Kecamatan Pati antara lain Aluvial, asosiasi Litosol dan Grumosol, Grumosol, 

dan Mediteran Coklat. 

Kecamatan Pati memiliki relief datar dan berombak. Adapun 

ketinggian permukaannya adalah 4 hingga 21 mdpl, artinya energi potensial 

air yang terkandung di dalamnya pun berbeda-beda. Energi potensial sendiri 
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merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan air tanah. 

Adanya perbedaan energi potensial ini memungkinkan adanya pola aliran air 

tanah di Kecamatan Pati.  

Pada tahun 2016 ini jumlah penduduk di Kecamatan Pati adalah 

107.028 jiwa, 18.103 jiwa diantaranya telah menggunakan air PDAM dan 

selebihnya masih menggunakan air tanah. Artinya hanya sekitar 17% dari 

penduduk Kecamatan Pati yang telah menggunakan air PDAM, sedangkan 

83% sisanya masih tergantung dengan air tanah sebagai pemenuh kebutuhan 

sehari-hari.  

Air tanah di Kecamatan Pati terduga kuat memiliki kualitas air buruk 

dikarenakan kadar kesadahannya yang tinggi. Indikasi yang menunjukkan 

kadar kesadahan tinggi adalah adanya kerak di sisi ketel setelah dilakukannya 

perebusan air tanah di Desa Semampir dan Kelurahan Pati Kidul. Indikasi ini 

didasari oleh pernyataan Sulistyani (2012) yang menyebutkan bahwa adanya 

kerak di ketel pemanas air adalah indikasi bahwa air tanah di lokasi 

pengambilan air memiliki kadar kesadahan yang tinggi. Indikasi lainnya 

adalah telah ditemukannya penderita batu ginjal dan batu saluran kencing 

yang berasal dari dalam dan luar Kecamatan Pati. Adapun penyebab 

mayoritasnya adalah dikarenakan terlalu sering mengkonsumsi air tanah. 

Kesadahan air tanah terbagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan 

tersebut antara lain adalah tingkatan air lunak, menengah, sadah, dan sangat 

sadah. Kelompok kesadahan tersebut sama halnya menunjukkan bahwa 

tingkat kesadahan terbagi menjadi kadar kesadahan rendah, menengah, tinggi, 

dan paling tinggi. Kadar kesadahan air tanah yang semakin tinggi semakin 

berdampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi terus-menerus. Adapun 

dampak yang pasti dari tingginya kadar kesadahan adalah penyakit batu ginjal 

dan batu saluran kencing sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Oleh 

karena itu, tingkat kesadahan air tanah di Kecamatan Pati sangat perlu untuk 
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diketahui. Sehingga, aman atau tidaknya air tanah untuk dikonsumsi warga 

pun dapat diketahui.  

Tingkat kesadahan air tanah di Kecamatan Pati tersebut dapat 

diketahui dengan memanfaatkan metode interpolasi Natural Neighbor. Hasil 

interpolasi tersebut kemudian dicocokkan dengan PerMenKes 2010, 

tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadahan beserta status kandungannya 

aman atau tidak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, hasil interpolasi tersebut 

dicocokan dengan kondisi jenis tanah dan pola aliran air tanah yang dibentuk 

dengan metode IDW. Tujuannya untuk mengetahui informasi yang 

disampaikan pola interpolasi sesuai/tidak sesuai dengan kondisi jenis tanah 

dan pola aliran air tanah di Kecamatan Pati.  

Penelitian-penelitian kesadahan yang menganalisis dengan jenis tanah 

berdasarkan sepengetahuan peneliti belum ada yang membandingkan hasil 

analisis tersebut dengan hasil interpolasi seperti dalam penelitian ini. Selain 

itu, berdasarkan sepengetahuan peneliti pula penelitian tentang kesadahan 

belum pernah dilakukan di Kecamatan Pati. Oleh karena itu, peneliti memilih 

judul “Analisis Tingkat Kesadahan Air Tanah di Kecamatan Pati Tahun 

2016”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesadahan air tanah di Kecamatan Pati? 

2. Bagaimana kesesuaian pola persebaran tingkat kesadahan air tanah terhadap 

kondisi jenis tanah dan pola aliran air tanah di Kecamatan Pati ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan tingkat kesadahan air tanah di Kecamatan Pati. 

2. Menganalisis kesesuaian pola persebaran tingkat kesadahan air tanah 

terhadap kondisi jenis tanah dan pola aliran air tanah di Kecamatan Pati. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat pencapaian derajat S1  

2. Sebagai literatur referensi untuk akademisi yang sedang meneliti topik 

serupa. 

3. Sebagai literatur bacaan untuk pembaca. 

4. Sebagai literatur yang menyediakan data kesadahan air tanah di Kecamatan 

Pati untuk pembaca yang membutuhkan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1. Kualitas Air Tanah (Groundwater Quality) 

Kualitas air tanah ditentukan oleh kandungan kimia dan biologi, 

jumlah sedimen dan  temperatur. Kualitas air tanah adalah hasil dari semua 

proses dan reaksi yang telah terjadi pada air dari saat kondensasi di 

atmosfer hingga keluarnya dari mata air (Bouwer, 1978). 

Todd (1980) menyebutkan bahwa secara umum kualitas air tanah 

sama pentingnya dengan kuantitas air tanah. Air tanah yang berkualitas 

dapat digunakan untuk menyuplai kebutuhan air minum, air industri dan air 

irigasi secara luas. 

Semua air tanah pada dasarnya mengandung larutan garam yang 

berasal dari suatu lokasi dan perpindahan air di masa lalu. Jumlah garam 

yang diimporkan memiliki rentang kurang dari 25mg/l (di mata air 

quartzite) hingga lebih dari 300000 mg/l (di Brines) (Todd, 1980). 

Priyana (2008) menyebutkan bahwa kualitas air tanah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yakni iklim, litologi, waktu dan aktivitas manusia. 

Iklim atau banyaknya curah hujan mempengaruhi konsentrasi ion di dalam 

tanah, litologi dapat melarutkan unsur-unsur di dalamnya apabila terjadi 

kontak dengan air tanah, waktu dapat mengakibatkan kandungan unsur 

mineral terlarut semakin tinggi dan aktifitas manusia dapat mempengaruhi 
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kualitas air tanah berupa cemaran yang dibuang bebas tanpa proses 

penetralan terlebih dahulu. 

Bouwer (1978) menyebutkan bahwa air tanah di dalam batuan 

memiliki karakteristik yang berbeda. Air tanah yang terproses di batuan 

beku dan kristal memiliki kualitas yang unggul dengan konsentrasi garam 

umumnya di bawah 100 mg/l dan jarang lebih dari 500 mg/l, air tanah yang 

terproses di batuan vulkan juga memiliki kecenderungan kualitas yang baik 

dengan kandungan HCO3 dalam air tanah tersebut relatif tinggi, air tanah 

dari batuan pasir kemungkinan tinggi Na dan HCO3, air tanah yang berasal 

dari serpih kemungkinan sedikit asam dengan tinggi kadar F, Fe dan SO4, 

sedangkan air tanah yang berasal dari batuan kapur memiliki sedikit alkalin 

dan mengandung Ca dan Mg. 

 

2. Kesadahan (Hardness) 

Kesadahan adalah gambaran kation logam divalen (valensi dua). 

Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan 

(presipitasi) maupun dengan anion-anion yang terdapat di dalam air 

membentuk endapan atau karat pada peralatan logam. Kesadahan pada 

awalnya ditentukan dengan titrasi menggunakan sabun standar yang dapat 

bereaksi dengan ion penyusun kesadahan, kemudian dalam 

perkembangannya kesadahan ditentukan dengan titrasi menggunakan 

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) atau senyawa lain yang dapat 

bereaksi dengan kalsium dan magnesium (Effendi, 2003). 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabel 1.1 Kation-Kation Penyusun Kesadahan dan Anion-anion Pasangan 

atau Asosiasinya 

Kation Anion 

Ca
2+ 

Mg
2+

 

Sr
2+

 

Fe
2+

 

Mn
2+

 

HCO3
- 

SO4
2- 

Cl
- 

NO3
- 

SiO3
2- 

Sumber : Sawyer dan McCarry (1978), di dalam Hefni, (2003) 

Sawyer (1978), di dalam Priyana, (2008) menyebutkan bahwa Tingkat 

kesadahan air digolongkan menjadi empat kelompok : 

a. Air lunak (Soft water) 

Air tergolong lunak apabila kadar CaCO3 di dalamnya sebesar 0-75 mg/lt. 

b. Menengah (Moderately hard water) 

Air tergolong Moderately hard waterapabila kadar CaCO3 75-150 mg/lt. 

c. Sadah(Hard water) 

Air tergolong Hard water apabila kadar CaCO3 150-300 mg/lt. 

d. Sangat sadah(Very Hard water) 

Air tergolong Very Hard water apabila kadar CaCO3 di atas 300 mg/lt. 

 

3. Kerugian Perairan Sadah terhadap Kesehatan 

Krisna (2011) menyebutkan bahwa kesadahan yang tinggi dapat 

merugikan, karena dapat mempengaruhi syaraf otot jantung yang ditandai 

dengan lemahnya refleksi dan berkurangnya rasa sakit pada otot yang 

rusak. Selain itu, juga dapat menyebabkan batu ginjal dan/atau batu saluran 

kencing. Tinggi yang dimaksud tersebut dapat dilihat dari klasifikasi 

kesadahan dan peraturan mengenai ambang batas air yang aman 

dikonsumsi.  
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 Peraturan yang disebutkan sebelumnya adalah Peraturan 

Pemerintah RI No. 20 Tahun 1990, peraturan tersebut menyebutkan bahwa 

maksimal kadar CaCO3 yang boleh diminum adalah sebesar 500 mg/lt. 

Peraturan tahun 1990 tersebut sama seperti Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No.492/MENKES/Per/IV/2010 yang menyebutkan bahwa kadar CaCO3 

tertingi air untuk dapat diminum sebesar 500 mg/lt. 

 

4. GPS 

Global Positioning System (GPS) atau Sistem Pemosisi Global 

adalah system untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan cara 

synchronization atau penyelarasan sinyal satelit (Wikipedia, 2016). Saat ini 

GPS sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia. Teknologi ini 

sekarang telah berkembang dengan ditandai adanya aplikasi GPS dalam 

smartphone, tepatnya sejak tahun 2011 (Piella, 2012).  

GPS dalam smartphone  tersebut biasanya merupakan bawaan dari 

masing-masing produk smartphone, namun ada juga yang merupakan 

aplikasi yang dapat diunduh di play store. Adapun aplikasi GPS dalam play 

store ada berbagai jenis dengan fitur-fitur yang berbeda dan tentunya 

memiliki kualitas yang berbeda. Contoh aplikasi GPS popular yang dapat 

diunduh di play store antara lain : GPS Navigation & Maps Sygic, 

BackCountry Nav Topo Maps GPS, Real-Time GPS Tracker, Glympse – 

Share GPS location, Navitel Navigator GPS & Maps, Wisepilot – GPS 

Navigation dan Waze Social GPS Maps & Traffic (Stefhanno, 2015). GPS 

jenis lain yang dapat diunduh di playstore selain yang disebutkan di atas 

adalah GPS Essential. GPS jenis tersebutlah yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Keunggulan GPS bawaan smartphone maupun GPS yang diunduh 

di play store adalah dapat digunakan sewaktu-waktu selama ada 

smartphone digenggaman dan terkoneksi dengan internet. Selain itu, 
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mudah didapatkan dan gratis. Keunggulan lain khusus untuk GPS unduhan 

di play store adalah dapat digunakan secara offline/tidak terkoneksi 

internet, namun keunggulan yang satu ini hanya berlaku untuk jenis-jenis 

GPS tertentu dan biasanya berbayar. 

 

5. Teknik Pengambilan Sampel Air  

Sampel air sebaiknya segera dianalisis setelah pengambilan, jika 

terpaksa harus disimpan, setiap parameter kualitas air memerlukan 

perlakuan tertentu terhadap sampel. Perlakuan yang dimaksud adalah 

dengan bahan kimia, akan tetapi perlakuan yang paling umum dilakukan 

adalah pendinginan pada suhu 4ºC selama transportasi dan penyimpanan. 

Pada suhu tersebut, aktivitas bekteri terhambat (Effendi, 2003). 

Neutron (2016) menyebutkan bahwa sampel yang ditunda 

pengukurannya dan terpaksa harus dilakukan penyimpanan sebaiknya 

dilakukan labeling pada botol sampel yang digunakan. Pelabelan botol 

sampel sangat penting dilakukan untuk menghindari kekeliruan saat analisa 

sampel.  

Pelabelan minimal meliputi pencatatan data tentang : 

1)  Jenis air, misalnya air tanah, air limbah, air sungai, air laut 

2) Lokasi atau titik pengambilan sampel, disebutkan lokasi yang 

pasti/jelas dimana sampel diambil 

3) Parameter yang akan diperiksa 

4) Cuaca saat pengambilan sampel 

5) Tanggal dan waktu (jam) pengambilan sampel 

6) Nama yang mengambil sampel 

Adapun perlakuan lain untuk sampel air adalah sebagai berikut : 

1) Wadah sampel air harus dibilas dengan air sampel ketika akan 

digunakan 
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2) Wadah sampel harus diisi penuh dengan air sampel tanpa 

meninggalkan rongga 

 

6. Metode Interpolasi 

Matheron (1963), di dalam Saing (2013) menyebutkan bahwa 

Geostatistik merupakan bagian dari ilmu statistik yang memiliki fokus pada 

data spasial. Geostatistik tersebut dapat berupa interpolasi, sebagaimana 

Anonim (2015) menyebutkan bahwa metode interpolasi merupakan bentuk 

dari analisis geostatistik. Metode interpolasi pada dasarnya memiliki 

banyak jenis, akan tetapi di dalam Sistem Informasi Geografis hanya 

ditawarkan beberapa saja.  

Adapun metode interpolasi di dalam Sistem Informasi Geografis antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. IDW 

Inverse Distance Weighted adalah metode interpolasi yang 

memperkirakan nilai sel dengan rata-rata nilai-nilai titik data sampel di 

sekeliling sel yang diproses. IDW biasanya dipakai untuk membuat 

klasifikasi curah hujan. 

b. Kriging 

Kriging merupakan prosedur geostatistik canggih yang 

menghasilkan gambaran permukaan yang diperkirakan dari satu set titik 

yang tersebar dengan nilai tertentu (nilai-z). Lebih daripada metode 

interpolasi lainnya, kriging dapat melakukan penyelidikan menyeluruh 

terhadap perilaku spasial dari fenomena yang diwakili oleh nilai-z, namun 

demikian harus dilakukan pemilihan metode estimasi nilai yang akan 

diproses untuk menghasilkan output yang terbaik. 
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c. Natural Neighbor 

Natural Neighbor digunakan untuk menemukan nilai terdekat 

terhadap nilai sampel masukan ke titik tujuan dan berlaku bobot terhadap 

kedua titik tersebut berdasarkan daerah proporsional untuk menginterpolasi 

nilai. 

d. Spline 

Spline adalah metode interpolasi yang biasa digunakan untuk 

mendapatkan nilai melalui kurva minimum antara nilai-nilai input. Metode 

ini baik digunakan dalam membuat permukaan seperti ketinggian 

permukaan bumi, ketinggian muka air tanah, ataupun konsentrasi polusi 

udara. 

e. Trend 

Trend adalah interpolasi polinomial global yang cocok dengan 

model permukaan (surface) yang relatif halus. 

Kelima metode tersebut memiliki ciri dan kegunaan masing-masing 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mencari kualitas air wilayah, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Natural Neigbor. Harapannya adalah dapat 

menghasilkan hasil yang sesuai realita melalui pola yang terbentuk. 

 

7. Jenis Tanah 

Darmawijaya (1997) menyebutkan bahwa tanah merupakan 

akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar permukaan planet 

bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman, dan memiliki sifat sebagai 

akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan 

induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula. 

Tanah di bumi memiliki banyak macam atau jenisnya, pun juga di 

Indonesia.  
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Jenis-jenis tanah di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Tanah Organik 

Tanah organik di Indonesia secara umum disebut dengan tanah 

gambut. Polak (1941), di dalam Darmawijaya, (1997) menyebutkan bahwa 

Gambut digolongkan menjadi empat macam yang salah satunya adalah 

berdasarkan faktor pembentuknya, yaitu Gambut Ombrogeen, Topogeen, 

dan Gambut Pegunungan. 

b.  Tanah Tanpa Diferensiasi Horison 

Tanah ini merupakan tanah yang masih muda dan masih 

berkembang. Tanah ini pun belum mengalami diferensiasi profil 

membentuk horison, sehingga dianggap sebagai lapisan. Adapun jenis-jenis 

tanah dalam golongan tanah ini antara lain adalah tanah Litosol, tanah 

Aluvial, dan tanah Regosol. 

c. Tanah Merah 

Tanah merah merupakan tanah yang meliputi sebagian besar lahan di 

Indonesia. Adapun jenis-jenis tanah dalam golongan tanah ini antara lain 

adalah tanah Latosol, tanah Mediteran, tanah Lateritik, dan tanah Podzolik. 

d. Tanah Andosol 

Tanah Andosol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, sangat 

terang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, serta sedikit 

silika dan alumina. Tanah andosol mempunyai sifat fisik antara lain adalah 

memiliki daya ikat air yang sangat tinggi, angka-angka konsistensi 

atterberg sangat tinggi, selalu jenuh air bila tertutup vegetasi, sangat 

gembur, dan memiliki permeabilitas sangat tinggi. 

e. Tanah Grumosol 

Demes (1950), di dalam Darmawijaya, (1997) menyebutkan bahwa 

tanah Grumosol memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut antara lain 

adalah Grumosol pada batu kapur dan batu kapur bernapal; Grumosol pada 

Marls, Calcareous Shales dan batu kapur; Grumosol pada sedimen tuff 
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tertier, Grumosol pada lahar, Grumosol endapan aluvial, Grumosol 

bergaram, dan tanah Rendzina. 

f. Tanah Hidrosol 

Tanah Hidrosol ini memiliki beberapa jenis diantaranya adalah tanah 

Planosol, Glei Humik, Glei Humik Rendah, Hidromorfik Kelabu, Podzolik 

Air Tanah, Laterit Air Tanah, dan tanah Sawah. 

g. Tanah Garam 

Tanah Garam sama seperti golongan-golongan tanah lainnya yaitu 

dibedakan menjadi beberapa jenis. Tanah Garam berdasarkan taraf 

evolusinya antara lain adalah tanah Solonchak, Solonetz, dan Solodi. 

h. Tanah Podzol 

i. Jenis Tanah Lainnya 

Jenis Tanah Lainnya antara lain adalah tanah Non Calcic Brown Soil, 

Brown Forest Soils dan Calcisol. 

Jenis tanah di Kecamatan Pati sendiri antara lain adalah tanah 

aluvial, asosiasi litosol dan grumosol, grumosol, dan tanah mediteran. 

Jenis-jenis tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Pati terdapat 

golongan-golongan tanah antara lain adalah tanah Tanpa Diferensiasi 

Horison, tanah Merah, dan tanah Grumosol. Adapun uraian untuk 

mengetahui kandungan dari jenis-jenis tanah di Kecamatan Pati adalah 

sebagai berikut : 

a. Aluvial  

Tanah aluvial kurang dipengaruhi oleh iklim dan vegetasi, tetapi 

yang paling nampak pengaruhnya pada ciri dan sifat tanahnya adalah bahan 

induk dan topografi sebagai akibat waktu terbentuknya yang masih muda. 

Menurut bahan induknya, tanah aluvial tersusun dari pasir, lempung dan 

kapur. Memperhatikan cara terbentuknya, maka fisiografi untuk 

terbentuknya tanah ini terbatas pada lembah sungai, dataran pantai dan 
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bekas danau. Tanah aluvial dapat dibedakan berdasarkan warnanya, seperti 

tanah aluvial coklat, kelabu dan lainnya. 

b. Litosol 

Jenis tanah yang dahulunya bernama Skelettal Soil ini merupakan 

tanah yang dianggap paling muda, sehingga bahan induknya seringkali 

dangkal. Tanah ini dapat mengalami perkembangan tanah diakibatkan oleh 

iklim, letusan vulkan dan topografi yang terlalu miring dan bergelombang. 

c. Grumosol 

Di Indonesia, jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang 

tingginya tidak lebih dari 300 mdpl dengan topografi agak bergelombang 

sampai berbukit. Bahan induknya terbatas pada tanah bertekstur halus atau 

terdiri atas bahan-bahan yang sudah mengalami pelapukan seperti batu 

kapur, batu napal, tuff, endapan aluvial dan abu vulkanik. 

d. Mediteran Coklat 

Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras 

dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai 

kecoklatan. Tanah ini berkembang pada iklim lembab dan sedikit lembab. 

Curah hujan rata-rata untuk pembentukannya adalah 500 sampai 1300 mm 

tiap tahun. 

 

8. Aliran Air Tanah 

Subagyo (1990), di dalam Priyana (2008) menyebutkan bahwa 

aliran air tanah cenderung bergerak dalam bentuk aliran ke arah 

kesetimbangan. Air tanah biasanya bergerak dari titik berenergi potensial 

tinggi ke rendah. Titik-titik potensial yang sama dihubungkan satu sama 

lain sehingga membentuk garis khayal yang disebut dengan garis kontur 

muka air tanah. 

Garis kontur muka air tanah diperoleh dengan mengetahui tinggi 

bibir sumur, kedalaman muka air tanah dari bibir sumur, dan tinggi 
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permukaan tanah atau altitude terlebih dahulu. Selanjutnya, dihitung dan 

kemudian dipetakan. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah 

sebagai berikut:  

Rumus : 

a. Kedalaman muka air tanah = b – a 

Dimana, b = kedalaman muka air tanah dari bibir sumur 

 a = tinggi bibir sumur 

b. Tinggi muka air tanah = tinggi permukaan tanah – kedalaman muka air   

tanah 

Setelah proses pemetaan selesai, maka garis kontur tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan arah aliran air tanah. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini diadopsi dari dua penelitian sebelumnya. Penelitian-

penelitian tersebut berasal dari penelitian mahasiswa-mahasiwa UNY tahun 

2012 dan mahasiswi UMS tahun 2014.  

Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap penelitian mahasiswa-

mahasiswa UNY hanya sebatas untuk mengetahui tingkat kesadahan air tanah 

dan metode analisisnya. Teknik pengolahan data, lokasi, dan kecenderungan 

hasil antara penelitian ini dan penelitian tersebut jelas berbeda. Perbedaannya, 

teknik pengolahan data dari penelitian ini adalah dengan cara manual maupun 

pengolahan dengan software, sedangkan teknik pengolahan data dari penelitian 

tersebut dilakukan dengan software. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pati, 

sedangkan penelitian tersebut di Pantai Kecamatan Rembang. Hasil penelitian 

ini cenderung menganalisis kesadahan total, sedangkan penelitian tersebut 

cenderung menganalisis kesadahan total berikut kesadahan tetap dan 

sementaranya.  

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian mahasiswi UMS hanya pada 

persebaran kadar kesadahan. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan dengan 
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mencari nilai kesadahan sendiri, sedangkan penelitian mahasiswi UMS 

sebelumnya memperoleh nilai kesadahan dengan bantuan pihak laboratorium. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pati, sedangkan penelitian tersebut di 

Kecamatan Toroh. Penelitian ini menggunakan interpolasi yang divalidasi 

dengan kondisi jenis tanah dan aliran air tanah, sedangkan penelitian tersebut 

menggunakan satuan bentuklahan. 

Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Judul 

Penelitian 

Uji Kesadahan Air Tanah di Daerah 

Sekitar Propinsi Jawa Tengah Pantai 

Kecamatan Rembang 

Analisis Kesadahan Air Tanah di 

Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan Propinsi Jawa Tengah 

Peneliti Sulistyani, Sunarto& Annisa Fillaeli Nining Setyaningsih 

Lembaga 

dan Tahun 
Jurusan Kimia FMIPA UNY, 2012 Fakultas Geografi UMS, 2014 

Tujuan 

1.  Untuk mengetahui tingkat 

kesadahan air tanah di daerah 

sekitar Pantai Kecamatan 

Rembang Propinsi Jawa Tengah 

melalui uji laboratorium. 

2. Membandingkan tingkat 

kesadahan sementara dengan 

kesadahan tetap air tanah di 

daerah sekitar Pantai Kecamatan 

Rembang Propinsi Jawa Tengah. 

1.Untuk menganalisis agihan 

kesadahan air tanah daerah 

penelitian.  

2.Untuk mengidentifikasi jenis 

kesadahan air tanah daerah 

penelitian. 
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Lanjutan Tabel 1.2 

Metode 
Metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

Metode penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif 

Hasil 

Kesadahan  air  sumur  di Kecamatan 

Rembang masih berada pada 

konsentrasi normal  atau jauh  di  

bawah ambang batas  yang  

berbahaya,  yaitu  di bawah 200 ppm 

dan kesadahan dominan adalah 

kesadahan sementara. 

Konsentrasi  kesadahan  air  tanah  

di  daerah penelitian  termasuk  

pada  klasifikasi  tinggi dan  

termasuk  dalam  golongan  air  

yang sadah  hingga  sangat  sadah 

dan faktor  yang  paling  dominan  

yang mempengaruhi  besar-

kecilnya  konsentrasi jenis  

kesadahan  sementara  dan  

kesadahan tetap adalah faktor 

perkembangan tanah yang ada 

pada setiap bentuklahan. 

Sumber : Norhidayah, 2016
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1.6 Kerangka Penelitian 

Air merupakan kebutuhan pokok untuk semua orang, pun juga 

makhluk hidup lainnya. Air untuk manusia umumnya digunakan untuk 

berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah untuk kebutuhan minum 

dan masak sehari-hari. 

Kebutuhan yang mutlak akan air tersebut mengharuskan masyarakat 

untuk mencari sumber air yang berkualitas dan tentunya aman bila 

dikonsumsi. Realitanya, meskipun masyarakat mampu memperoleh air yang 

mereka anggap berkualitas belum tentu juga berkualitas pada kenyataannya.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pati dan membahas tentang 

kesadahan air tanah. Kesadahan air tanah dibedakan menjadi dua yaitu 

kesadahan dari sudut anion dan kesadahan dari sudut kation. Kesadahan 

anion dihitung berdasarkan kandungan karbonat dan non karbonat, 

sedangkan kesadahan kation dihitung berdasarkan kandungan kation-kation 

bervalensi dua. Kation-kation yang bervalensi dua ada beberapa macam, 

akan tetapi untuk perhitungan kesadahan biasanya dihitung berdasarkan 

kandungan Ca atau pun Mg nya. 

Kandungan karbonat dan/atau kation-kation Ca/Mg yang tinggi 

menyebabkan kadar kesadahan semakin tinggi. Kadar kesadahan air tanah 

yang semakin tinggi menyebabkan air tanah semakin tidak aman 

dikonsumsi, sedangkan aman atau tidaknya air tanah untuk dikonsumsi 

dapat diketahui dengan PerMenKes tahun 2010. 

Kadar kesadahan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, dua 

diantaranya adalah jenis tanah dan aliran air tanah. Kecamatan Pati memiliki 

empat jenis tanah, masing-masing jenis tanah tersebut memiliki komposisi 

yang berbeda. Selain itu, ketinggian tanah di Kecamatan Pati pun berada 

pada rentang 4 sampai dengan 21 mdpl yang berarti sangat mungkin 

terbentuk pola-pola aliran air tanah di Kecamatan Pati. Adanya penjelasan 

dari dua faktor tersebut, maka dapat diketahui cocok atau tidaknya dengan 

pola hasil interpolasi Natural Neighbor. 
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Kesadahan Total Air Tanah 

 

≤500mg/lt CaCO3 

Tingkat Kesadahan AT : 

1. Lunak 

2. Menengah 

3. Sadah 

4. Sangat Sadah 

 

 

 

Kondisi jenis tanah dan pola 

aliran air tanah di Kec. Pati 

 

 

 

 

1. Wilayah tingkat kesadahan 

sesuai/tidak sesuai dengan 

kondisi jenis tanah. 

2. Wilayah tingkat kesadahan 

sesuai/tidak sesuai dengan 

pola aliran air tanah. 

 

 

 

>500mg/lt CaCO3 

PerMenKes tahun 2010 

 

aman dikonsumsi tidak aman 

dikonsumsi 

Wilayah tingkat 

kesadahan yang 

aman dikonsumsi 

Wilayah tingkat 

kesadahan yang 

tidak aman 

dikonsumsi 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2017 
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1.7    Batasan Operasional 

Adapun batasan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Air tanah merupakan bagian dari air di bawah pemukaan tanah yang 

dapat dikumpulkan dengan sumur (Bouwer, 1978).  

Global Positioning System (GPS) atau Sistem Pemosisi Global adalah 

system untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan cara 

synchronization atau penyelarasan sinyal satelit (Wikipedia, 2016). 

Kesadahan adalah gambaran kation logam divalen (valensi dua). 

Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan 

(presipitasi) maupun dengan anion-anion yang terdapat di dalam air 

membentuk endapan atau karat pada peralatan logam (Effendi, 2003). 

Kualitas air tanah adalah hasil dari semua proses dan reaksi yang telah 

terjadi pada air dari saat kondensasi di atmosfer hingga keluarnya dari mata 

air (Bouwer, 1978). 

Larutan penyangga (Buffer) adalah larutan yang dapat menjaga 

(mempertahankan) pH-nya dari penambahan asam, basa, maupun 

pengenceran oleh air (Adom, 2009). 

Natural Neighbor adalah metode interpolasi yang digunakan untuk 

menemukan nilai terdekat terhadap nilai sampel masukan ke titik tujuan dan 

berlaku bobot terhadap kedua titik tersebut berdasarkan daerah proporsional 

untuk menginterpolasi nilai (Anonim, 2015). 

Tanah merupakan akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian 

besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman, dan 

memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak 

terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu 

tertentu pula (Darmawijaya, 1997). 

Garis kontur muka air tanah merupakan garis yang menghubungkan 

titik-titik yang berenergi potensial sama/ketinggian sama (Priyana, 2008). 

 

 

 


