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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk semua makhluk 

hidup. Oleh karena itu perlu pelestarian agar kondisi air tetap bersih. Banyak 

sumber polutan yang dapat mencemari kualitas air antara lain seperti, kegiatan 

industri, peternakan, aktifitas manusia, dan kegiatan lain yang berdampak pada 

penurunan kualitas air. Pada pengendalian pencemaran air, pemerintah 

mengeluarkan peraturan yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

menjaga kualitas air tetap terjaga. Pada ilmu hidrologi dikenal beberapa jenis air, 

yaitu air hujan, air tanah, air permukaan, air laut, dan air tawar. Dari beberapa 

jenis air tersebut air tanah merupakan salah satu jenis air yang mudah terkena 

polutan dikarenakan sumber air tanah berasal dari curah hujan dan dari air fosil, 

atau air yang terperangkap dalam proses pengangkatan di perairan dangkal. Air 

tanah sangat sulit dibersihkan bahkan hampir tidak mungkin untuk dibersihkan 

kembali apabila telah tercemar.  

Proses pencemaran air tanah melalui proses infiltrasi yang terjadi akibat 

adanya zat - zat yang dilalui oleh air yang terbawa ataupun terlarut, sehingga 

masuk kedalam akifer. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak 

lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Effendi, 2003).



2 
 

 
 

Sumber: Internet, https://iamwoman18.wordpress.com/category/uncategorized/ 

(Gambar 1.1. Proses Pencemaran Air Tanah) 

Kualitas air tanah dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor non alamiah. 

Faktor alamiah meliputi iklim (curah hujan), litologi (jenis tanah dan batuan), waktu 

(lamanya air tanah menempati batuan), dan faktor non alamiah meliputi aktifitas 

manusia (Priyana, 2008). Dari ke 2 faktor tersebut, sangat sulit untuk diketahui 

faktor mana yang sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah, dikarenakan 

faktor tersebut bekerja bersama, sehingga mempengaruhi kualitas air tanah.  

Secara alami faktor litologi pada umumnya merupakan faktor yang paling 

dominan mempengaruhi kualitas air tanah. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya 

air hujan yang masuk melalui pori - pori batuan, sehingga melarutkan zat - zat yang 

terkandung dalam batuan. Air hujan yang masuk melalu pori - pori batuan berbeda 

- beda intensitas waktunya. Hal tersebut dipengaruhi oleh porositas batuan itu 

sendiri. Semakin lama air tanah menempati suatu batuan maka akan semakin tinggi 

pula kandungan zat - zat ataupun unsur yang terlarut.  

Fakor non alamiah seperti aktifitas manusia juga tidak dapat diabaikan. Hal 

ini dikarenakan, pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kulitas air tanah. 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan air 

yang digunakan, hal tersebut juga berbanding lurus dengan air yang dibuang. Air 

yang dibuang dapat berupa limbah domestik, industri, pertanian, maupun 

peternakan yang lama kelamaan akan meresap kedalam tanah, sehingga akan 

mencapai tubuh air tanah yaitu zona jenuh. 

Desa Singosari Kecamatan Mojosongo merupakan salah satu desa yang 

memiliki populasi sapi terbanyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan 

Mojosongo. Pada tahun 2016 di Desa Singosari terdapat populasi sapi sebanyak 

4.945 ekor dengan jumlah peternak sebanyak 1.155 jiwa. Luas wilayah Desa 

https://iamwoman18.wordpress.com/category/uncategorized/
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Singosari 375,95 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 4.372 jiwa, kepadatan 

penduduk sebanyak 1.163 jiwa/Km2 (BPS Kecamatan Mojosongo dalam angka, 

2016). Adapun data selengkapnya tersaji dalam Tabel 1.1.  

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk, Pemilik Dan Ternak Di Kecamatan Mojosongo 

Tahun 2016 

Desa Jumlah Penduduk Pemilik Sapi (Orang) Jumlah Sapi (Ekor) 

Singosari 4.372 1155 4.945 

Tambak 4.663 549 2.536 

Manggis 5.643 248 525 

Jurug 3.715 326 331 

Karangnongko 2.872 816 2.201 

Madu 1.734 748 2.645 

Kemiri 6.131 872 1.862 

Butuh 2.146 191 337 

Mojosongo 4.584 474 1.336 

Kragilan 5.566 321 791 

Brajan 2.276 241 296 

Metuk 4.814 340 613 

Dlingo 3.927 70 109 

Jumlah 52.443 6.351 18.527 

Sumber: BPS Kecamatan Mojosongo Dalam angka dan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab   

Boyolali 2016 

 

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah populasi sapi lebih besar 

dibandingkan dengan penduduk yang berada di Desa Singosari Kecamatan 

Mojosongo. Sisa kegiatan berternak sapi tersebut maka akan menghasilkan limbah 

kotoran sapi baik cair maupun padat. Jumlah kotoran sapi yang dihasilkan setiap 

ekor sapi diperkirakan sebesar 4 – 10 Kg perhari berupa padat maupun cair (urin), 

tergantung jumlah makan yang diberikan peternak setiap harinya (Priyo, 2008). 

Dari perhitungan tersebut dapat diperkirakan limbah yang dihasilkan dari hasil 

peternakan di Desa Singosari sebesar 19.780 – 49.450 Kg /hari. Limbah tersebut 

akan berdampak negatif bagi masyarakat apabila limbah tersebut tidak dikelola 

dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat memicu adanya pencemaran lingkungan 

akibat limbah yang dihasilkan dari adanya kegiatan peternakan di wilayah tersebut. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fianda Revina Widyastuti, Purwanto 

dan Hadiyanto di peternakan sapi di kawasan Bangka botanical garden 

Pangkalpinang pada tahun 2013, limbah kotoran sapi mempunyai karakteristik nilai 

pH sebesar 7,60. Nilai tersebut masuk dalam rentang nilai pH 7 – 8,5 yang sebagian 
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besar tumbuhan akuatik sangat sensitif terhadap perubahan pH, pada rentang nilai 

besaran tersebut sangat baik untuk hidup (Effendi, 2003). Nilai biochemical oxygen 

demand (BOD) sebesar 762 mg dalam setiap liter air. Nilai tersebut menunjukan 

bahwa dalam proses oksidasi secara biologi membutuhkan oksigen sebesar 762 mg 

dalam setiap liter air, sedangkan nilai COD (Chemical Oxygen Demand) sebesar 

2.080 mg dalam satu liter yang berarti jumlah total oksigen yang dibutuhkan dalam 

proses oksidasi bahan organik secara kimiawi dalam satu liter air membutuhkan 

oksigen sebanyak 2.080 mg. Hal tersebut menunjukan nilai COD (Chemical 

Oxygen Demand)  dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) yang dihasilkan dari 

kotoran sapi dapat merusak kualitas air tanah, dikarenakan dapat mengurangi kadar 

oksigen yang terdapat dalam air. Nilai total tersuspensi (TSS) dalam kotoran sapi 

sebesar 780 mg setiap liter air. Nilai total tersuspensi (TSS) disebabkan banyaknya 

kikisan atau erosi tanah yang terbawa ke dalam air serta ditambah lagi dengan 

endapan lumpur ataupun pasir halus dan jasad - jasad renik. Nilai amonia 

menunjukkan angka 25,2 mg dalam setiap liter air. Hasil uji karakteristik kotoran 

sapi tersebut menunjukan bahwa nilai yang dihasilkan setiap parameter yang di uji 

laboratorium melebihi ambang batas yang telah ditetapkan atau diatur oleh Menteri 

Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 

1.2. 

Table 1.2. Karakteristik Kotoran Sapi 

Parameter Karakteristik Kotoran Sapi 

pH 7,60 

BOD (mg/l) 762 

COD (mg/l) 2.080 

TSS (mg/l) 780 

Amonia (mg/l) 25,2 

Suhu (C) - 

Sumber: {Fianda RW et.al, 2016} 

Karakteristik yang terkandung dalam kotoran sapi dikhawatirkan akan 

berdampak pada kualitas air tanah. Limbah cair maupun padat akan mudah terserap 

ke dalam tanah terbawa oleh air hujan, dan dalam pembersihannya menggunakan 
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air, sehingga akan melarutkan zat - zat maupun unsur yang terkandung di dalam 

kotoran tersebut dikarenakan air merupakan zat pelarut yang baik. 

Limbah yang dihasilkan dari proses peternakan sapi tidak diproses ataupun 

dikelolah dengan baik oleh para peternak. Para peternak membuang limbah kotoran 

sapi dengan cara dibuang di belakang rumah dan pada selokan yang berada didekat 

pemukiman tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Namun ada beberapa 

peternak di Desa Singosari yang membuang limbah kotoran sapi dengan cara 

dikumpulkan dalam satu wadah, yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah 

maupun pihak - pihak yang membutuhkan untuk pembuatan pupuk kandang. 

Kegiatan tersebut hanya berlangsung sementara, sehingga para peternak lama – 

kelamaan merasa terganggu dengan adanya limbah yang bertambah setiap harinya. 

Hal tersebut dikarenakan, bak penampungan limbah tidak jauh dari pemukiman. 

Limbah ternak yang ditampung di dalam bak apabila tidak segera dikelola akan 

menarik hewan berupa lalat yang mengganggu para petani dan juga menimbulkan 

bau yang tidak sehat untuk dihirup. Hal tersebut memicu para petani membuang 

limbah kotoran sapi di sembarang tempat seperti di selokan, tegalan, kebun, 

maupun jurang - jurang yang berada dekat dengan pemukiman. Limbah - limbah 

yang dibuang secara sembarangan nantinya akan menjadi sumber polutan bagi air 

tanah apabila terkena air hujan.  

Kebanyakan warga di Desa Singosari memanfaatkan air tanpa mengetahui 

tingkat kelayakan air yang mereka gunakan untuk dikonsumsi maupun untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Warga beranggapan bahwa air yang mereka 

ambil untuk digunakan sebagai air baku air minum maupun untuk kebutuhan sehari 

- hari yang bersumber dari sumur tidak tercemar, sehingga para warga tidak begitu 

memperdulikan kualitas air yang mereka gunakan. Namun mereka tidak pernah 

berfikir dampak yang akan datang, yang nantinya akan timbul akibat 

mengkonsumsi air yang dikhawatirkan telah terkontaminasi oleh limbah yang ada. 

Dari data – data yang ada penulis tertarik melakukan penelitian kualitas air tanah di 

Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.  
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1.2. Perumusan Masalah 

a) Bagaimana pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di 

Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali? 

b) Bagaimana persebaran air tanah yang sesuai baku mutu air di Desa 

Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali? 

1.3. Tujuan Penelitian  

a) Mengetahui pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah 

di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air 

untuk kebutuhan air baku air minum. 

b) Menentukan persebaran kualitas air tanah untuk kebutuhan air baku air 

minum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 

Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten 

Boyolali. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a) Sebagai sumbangan informasi pada penduduk sekitar peternakan tentang 

kualitas air di daerah penelitian. 

b) Sebagai panduan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan air bersih di 

Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

c) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang hidrologi. 

d) Sebagai syarat untuk pencapaian drajat S1 

1.5. Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Air tanah (Groundwater) 

Air tanah (Groundwater) adalah air yang terdapat dalam ruang antar 

butir (pori) batuan atau tanah yang terdapat dalam bawah permukaan tanah 

dan terletak pada zona jenuh (Todd dalam Priyana, 2008). Air tanah 

(groundwater) merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Air 
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tanah ditemukan pada akifer. Sumber utama dari air tanah yaitu berasal 

dari air hujan, namun tidak semua air tanah berasal dari air hujan. Sumber 

air tanah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu yang berasal dari siklus hidrologi 

dan yang tidak melalui siklus hidrologi. Sumber air tanah yang berasal dari 

siklus hidrologi yaitu air hujan dan ada beberapa  sumber lain seperti 

sungai influent yang merupakan salah satu pemasok cadangan air tanah. 

Sumber–sumber air tanah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu 

(Priyana, 2008) : 

1. Meteoric (atmospheric) waters, yaitu air tanah yang berasal dari 

siklus hidrologi yaitu berupa air hujan yang meresap kedalam tanah 

melalui proses infiltrasi. 

2. Connate waters atau air fosil atau air persekap, yaitu air yang 

berada pada akifer menggantung yang membentuk kantong air 

yang terjadi akibat pengangkatan pada perairan dangkal. 

3. Magmatic waters sumber air ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

plutonic waters (dari bumi yang dalam) dan volcanic water 

(kadalaman 3 - 5 Km). Air tanah ini sering juga disebut air Juvenil 

yang berarti air yang baru saja terbentuk sehingga biasanya terasa 

hangat atau panas dan mengandung sulfur yang tinggi. 

Air tanah bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah 

dari satu titik ke titik lain atau lokasi lain akibat adanya gaya gravitasi atau 

biasa disebut dengan proses infiltrasi. Laju infiltrasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu jumlah air yang berada di permukaan tanah, sifat 

permukaan tanah, dan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Perbedaan 

kelembaban juga yang menyebabkan pergerakan air tanah. Air tanah 

bergerak dari kelembaban tinggi ke tempat yang memiliki kelembaban 

rendah dan kemudian mengikuti arah lapisan lempengan geologi sesuai 

arah kemiringan tanah dan formasi geologi. Air tanah bergerak sangat 

lambat, kecepatan arus berkisar 10-10 – 10 -3 m/detik dan dipengaruhi oleh 

porositas, permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air 

(recharge). Air tanah juga mempunyai karakter waktu tinggal (residence 
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time) dalam suatu ruang yang sangat lama, bahkan mencapai puluhan 

bahkan ratusan tahun. Karakter  tersebut yang membedakan antara air 

tanah dengan air permukaan, namun karakter air tanah tersebut juga 

berdampak sangat tidak baik, dikarenakan apabila air tanah tercemar maka 

akan sulit untuk pulih atau bahkan tidak bisa pulih kembali.  

Ruang air tanah tersimpan ataupun menempati suatu tempat tidak 

lepas dari formasi geologi suatu lokasi. Formasi geologi mencakup 

formasi batuan ataupun material lain yang berfungsi menyimpan air tanah 

dalam jumlah besar dan biasa disebut akifer (aquifer), maka dari itu akifer 

biasa disebut juga sebagai kantong yang berfungsi menyimpan air tanah. 

Akifer dibedakan menjadi beberapa jenis (Priyana, 2008): 

a. Akifer tertekan (Confined aquifer) atau akifer terkekang adalah 

lapisan pembawa air, dimana air tanah terletak dibawah lapisan 

kedap air (impermeable) dan mempunyai tekanan lebih besar dari 

tekanan atmosfir. 

b. Akifer bebas (Unconfined aquifer), atau akifer tidak tertekan adalah 

lapisan pembawa air (akifer) dimana air tanah merupakan bidang 

batas sebelah atas, bagian bawah lapisan kedap air. 

c. Akifer bocor (Leaky aquifer), adalah suatu lapisan pembawa air 

dimana air tanah terletak di bawah lapisan yang setengah kedap air 

(akuitar), sehingga akifer disini terletak antara akifer bebas dan 

akifer tertekan. 

d. Akifer menggantung (Perched aquifer) atau akifer numpang adalah 

akifer yang mempunyai massa air tanah terpisah dari air tanah induk 

oleh suatu lapisan yang relatif kedap air dan tidak begitu luas, 

terletak diatas zona jenuh air. 

Tinggi muka air tanah mengalami fluktuasi pada periode maupun 

musim tertentu sebagai contoh ketika musim hujan tinggi muka air tanah 

akan mengalami kenaikan namun akan kembali turun seiring musim 

kemarau. Penurunan tinggi muka air tanah juga disebabkan oleh kegiatan 

manusia seperti penggunaan air untuk dikonsumsi, pertanian, industri 
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maupun untuk memenuhi kebutuhan lain. Penggunaan air tanah secara 

berlebihan tanpa adanya pelestarian sumber air tanah akan mengakibatkan 

dampak negatif kedepannya. Sebagai contoh dampak negatif dari 

penurunan muka air tanah pada kondisi tertentu misalkan, pada musim 

kemarau air tanah yang bersinggungan langsung dengan dasar sungai akan 

tercemar dengan air sungai, dikarenakan air sungai akan menekan air tanah 

sehingga air sungai akan meresap kedalam akifer dan membawa zat 

maupun material yang ada. Contoh lain dampak penurunan muka air tanah 

secara terus menerus juga akan berdampak pada akifer yang berada di 

sekitar pantai. Air laut akan menekan air tanah kemudian akan meresap 

kedalam akifer sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke 

daratan. 

B. Kualitas Air Tanah 

Keberadaan air tanah di masing-masing wilayah tentu mempunyai 

kualitas yang berbeda-beda. Kualitas air tanah suatu wilayah secara umum 

dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu (Priyana, 2008):  

1. Iklim  

Curah hujan merupakan unsur penting pada iklim yang 

mempengaruhi kualitas air tanah. Curah hujan yang jatuh pada 

permukaan tanah akan melarutkan unsur - unsur kimia yang ada pada 

atmosfir seperti CO2, O2, SO dan CO dan lain sebagainya, yang 

kemudian masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Dengan demikian 

curah hujan akan berpengaruh terhadap konsentrasi ion dalam tanah. 

2. Litologi  

Jenis batuan berpengaruh pada kualitas air tanah. Batuan akan 

melarutkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya jika terjadi 

kontak dengan air tanah. Semakin tua umur batuan akan semakin 

besar tingkat pelapukan batuan. Apabila pelapukan berlangsung 

secara intensif, maka luas total permukaan batuan akan bertambah, 

sehingga makin banyak air tanah mengikat unsur-unsur kimia yang 
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berupa ion-ion dari mineral batuan yang terkontak. Semakin banyak 

ion yang terikat akan semakin besar konsentrasi unsur kimia dalam air 

tanah maka makin jelek kualitas airnya. 

3. Waktu  

Lamanya air tanah menempati batuan akan berpengaruh terhadap 

kualitas air tanah, karena semakin lama air menempati suatu batuan 

maka akan semakin tinggi kandungan mineralnya. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak unsur atau mineral yang terlarut. 

4. Aktifitas Manusia  

Pada umumnya kualitas air tanah banyak dipengaruhi oleh aktivitas 

manusia, diantaranya adalah pembuangan limbah, baik limbah 

domestik, pertanian maupun limbah industri. Semakin padat hunian 

suatu wilayah biasanya kualitas air tanahnya kurang baik, dikarenakan 

semakin mudah tercemar dan memperbesar peluang bertambahnya 

sumber pencemar.  

  Dari beberapa faktor tersebut sangat sulit untuk ditentukan faktor 

mana saja yang sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah pada suatu 

daerah, dikarenakan faktor – faktor tersebut bekerja sama dalam 

mempengaruhi kulitas air tanah. Secara alamiah faktor litologi dapat 

dikatakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas air tanah. 

Sumber utama air tanah yaitu berasal dari air hujan yang jatuh kedalam 

tanah kemudian meresap kedalam tanah melalui proses infiltrasi. Air hujan 

yang meresap kedalam tanah akan melalui batuan sehingga akan 

melarutkan unsur maupun zat yang terkandung didalam batuan. Umur 

suatu batuan juga akan menambah polutan bagi air tanah dikarenakan 

batuan yang sudah tua akan mudah lapuk dan terkikis oleh air. 

Pada kasus tertentu aktifitas manusia dapat sangat berpengaruh 

terhadap kulitas air tanah. Sebagai contoh dengan adanya pertumbuhan 

penduduk yang begitu pesat maka jumlah penggunaan air akan meningkat 

pula. Hal tersebut berbanding lurus dengan air yang dibuang akan semakin 
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besar pula jumlahnya. Air limbah yang dihasilkan dari proses akitivitas 

manusia berupa limbah domestik, indutri, pertanian, peternakan, maupun 

limbah – limbah lain lama kelamaan akan mencapai badan air atau akifer. 

Untuk mengetahui kualitas air tanah suatu wilayah maka perlu diujikan 

laboratorium berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan dan diatur oleh 

pemerintah maupun undang-undang sesuai kebutuhan maupun keperluan 

masing-masing.   

C. Limbah kotoran Sapi 

Limbah kotoran sapi merupakan sisa hasil kegiatan peternakan 

yang dihasilkan dari sisa pencernaan makanan. Limbah kotoran sapi 

berupa zat cair, yaitu urin dan zat padat berupa feses. Pada dasarnya limbah 

kotoran sapi banyak membawa dampak negatif apabila dalam 

pengelolaannya tidak dilakukan secara benar. Dampak negatif yang 

ditimbulkan dari limbah kotoran sapi dikhawatirkan dapat merusak 

kualitas air tanah apabila unsur maupun zat yang terkandung dalam 

kotoran mencapai badan air atau akifer. Air yang telah tercemar ditakutkan 

akan menimbulkan masalah apabila dikonsumsi maupun untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari.  

D. Sistem Pembuangan Limbah Sapi 

Limbah yang dihasilkan dari proses peternakan sapi pastinya akan 

mengganggu dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola 

dengan baik. Sebenarnya jika dikelola dengan baik maka akan 

menghasilkan sesuatu yang berguna dan bahkan menambah penghasilan 

peternak, sebagai contoh dapat dijadikan sebagai pupuk, dijadikan sumber 

bahan bakar berupa biogas, dan media cacing tanah. Dalam pembuangan 

limbah sapi sebaiknya ditempatkan dalam suatu wadah yang kedap air, 

sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam kotoran sapi baik cair maupun 

padat tidak meresap kedalam tanah. Lokasi pembuangan limbah sebaiknya 

jauh dari pemukiman, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap 

dan juga dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Hal tersebut juga 
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menghindari efek yang mungkin dapat terjadi yaitu timbulnya suatu 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen maupun virus akibat 

adanya limbah kotoran sapi tersebut. Tempat pembuangan limbah 

sebaiknya juga ditutup dengan rapat, dikarenakan dapat mengundang 

hewan seperti nyamuk ataupun lalat yang dapat mengganggu kenyamanan 

masyarakat. 

E. Proses Pencemaran Air Tanah Oleh Limbah Kotoran Sapi 

Pencemaran air tanah oleh limbah kotoran sapi diakibatkan karena 

sistem pengelolaan limbah sapi yang tidak benar. Limbah kotoran sapi 

yang dibuang secara sembarangan akan menjadi sumber polutan bagi air 

tanah. Unsur maupun zat yang terkandung dalam kotoran sapi akan terlarut 

dan ikut terbawa oleh air hujan maupun oleh air yang digunakan dalam 

kegiatan peternakan yang lama – kelamaan mencapai badan air. Cepat 

lambatnya proses pencemaran air tanah akibat limbah kotoran sapi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor (Driscoll, 1987 dalam Kodoatie, 2012): 

1. Daya Kapilaritas Tanah 

Air tanah mengalir mengikuti daya kapilaritas tanah yang melawan 

gravitasi. Gerakan molekul cenderung mengisi air tanah pada lapisan 

permukaan dari masing – masing partikel tanah. Daya kaplilaritas 

mengisi air pada ruang – ruang kecil diantara partikel – partikel 

tanah. Ketika kapasitas air tanah karena daya kapilaritas sudah penuh 

maka air tanah mulai mengalami perkolasi dan mengalir juga secara 

gravitasi dari dalam tanah dari elevasi lebih tinggi ke elevasi lebih 

rendah. 

2. Muka air tanah 

Muka air tanah secara teoritis merupakan perkiraan elevasi air 

permukaan pada sumur yang hanya merembes pada jarak yang 

pendek ke zona jenuh air. Jika air tanah mengalir horizontal, elevasi 

muka air tanah pada sumur berhubungan dengan muka air tanah. 
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3. Infiltrasi 

Infiltrasi yaitu proses masuknya air kedalam tanah. Kecepatan 

infiltasi dipengaruhi oleh daya kapilaritas, intesitas air hujan, kondisi 

permukaan, kelembapan tanah dan udara, serta sifat fisik tanah 

meliputi daya permeabilitas tanah. 

Dari faktor – faktor tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan 

tanah di daerah penelitian sangat mempengaruhi cepat lambatnya proses 

pencemaran, dikarenakan semakin besar daya kapilaritas tanah dan 

semakin cepat proses infiltrasi maka unsur – unsur polutan yang 

terkandung dalam limbah kotoran sapi akan lebih cepat sampai ke badan 

air. Hal tersebut ditambah lagi dengan pengaruh tinggi rendahnya muka 

air tanah, semakin tinggi muka air tanah maka unsur polutan yang terbawa 

oleh air karena proses infiltrasi akan lebih cepat sampai ke badan air. Hal 

tersebut dikarenakan jarak antara permukaan tanah dengan muka air lebih 

pendek dibandingkan dengan sumur yang memiliki muka air tanah yang 

berelevasi rendah. Jumlah unsur polutan yang terbawa air ketika proses 

infiltrasi juga terpengaruh dengan besaran volume limbah yang dilalui air. 

Semakin besar volume limbah kotoran sapi yang dibuang secara 

sembarangan maka unsur polutan yang terbawa akan semakin banyak 

pula. Air polutan yang kemudian air akan meresap kedalam tanah melalui 

pori - pori batuan, hingga mencapai zona jenuh (akifer). Air yang meresap 

ke dalam tanah akan menempati suatu batuan dalam waktu tertentu. 

Lamanya waktu air menempati suatu batuan juga akan menambah unsur 

pencemaran, dikarenakan air akan melarutkan unsur - unsur yang 

terkandung dalam suatu batuan atau material lain. Hal tersebut ditambah 

lagi dengan umur suatu batuan, apabila umur batuan sudah tua, maka 

batuan tersebut akan mengalami pelapukan. Batuan yang telah mengalami 

pelapukan akan mudah retak atau pecah, sehingga terbawa air yang 

melalui celah batuan tersebut. Proses tersebut akan diteruskan oleh air 

tanah dengan cara membawa unsur polutan tersebut sesuai dengan arah 

aliran air tanah. Proses tersebut menyebabkan air polutan terdistribusi ke 
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segala arah mengikuti gerak air tanah. Air tanah yang telah tercemar akan 

menjadi masalah serius, dikarenakan air tanah akan sulit untuk dipulihkan 

atau bahkan tidak dapat pulih kembali.  

F. Baku mutu air 

Baku mutu air merupakan aturan yang dibuat untuk mengetahui  

kelayakan kandungan atau batas maksimal unsur yang diperbolehkan 

terkandung dalam air yang akan diperuntukkan untuk kegiatan tertentu. 

Aturan - aturan tersebut dibuat untuk membatasi kandungan suatu unsur 

maupun zat yang terkandung didalam air, sehingga air tersebut dapat 

diketahui tingkat kelayakannya sesuai aturan yang berlaku. Baku mutu air 

dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu berupa Peraturan Menteri 

Kesehatan ataupun Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini baku mutu 

yang digunakan yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air yang terbagi menjadi 4 klasifikasi air sesuai 

masing - masing peruntukannya yaitu: 

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku 

air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana 

atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 

untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 
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Klasifkasi tersebut nantinya akan digunakan untuk pedoman dalam 

menentukan kulitas air di daerah penelitian, yang dalam penelitian 

didapatkan hasil apakah air di daerah penelitian layak untuk dikonsumsi 

atau tidak sesuai dengan parameter yang digunakan dalam penelitian. 

Pemilihan parameter yang digunakan dalam penelitian mengacu pada 

karakteristik dari limbah kotoran sapi yang diketahui dari penelitian 

sebelumnya di daerah lain dengan obyek kajian yang sama. Parameter 

yang digunakan dalam penelitian tersaji lengkap dalam Tabel 1.3. 

Table 1.3. Parameter Yang Digunakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN 

  I II III IV  

Suhu 

 
ºC 

Deviasi 

3 

Deviasi 

3 

Deviasi 

3 

Deviasi 

5 

Deviasi Temperatur dari 

keadaan alamiahnya 

TSS mg/L 50 50 400 400 

Bagi pengolahan air 

minimum secara 

konvensional, residu 

tersuspensi ≤ 5000 mg/L 

BOD mg/L 2 3 6 12  

COD mg/L 10 25 50 100  

pH  6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 

Apabila secara alamiah di 

luar rentang tersebut 

maka di tentukan 

berdasarkan kondisi 

alamiah 

Amonia mg/L 0,5 (-) (-) (-)  

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air 

Berdasarkan Tabel 1.1. hasil uji laboratorium keseluruhan sampel akan 

diketahui karakteristik masing – masing sampel air tanah sesuai parameter tersebut. 

Hasil tersebut nantinya akan digunakan dalam proses penentuan kualitas air dengan 

membandingkan dengan aturan yang digunakan yaitu, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air, sebagai mana tertulis dalam aturan bahwa hasil uji 

laboratorium haruslah sesuai peruntukkanya yaitu, sebagai air baku air minum 
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maka hasil tersebut haruslah mengacu pada klasifikasi Kelas 1. Klasifkasi tersebut 

meliputi parameter suhu air tanah yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa suhu air 

tanah, dan suhu udara tidak boleh memiliki perbedaan atau selisih nilai suhu 

melebihi 3º C. Kandungan nilai TSS setiap masing – masing sampel dalam 1 liter 

air  tanah, batas yang diperbolehkan yaitu sebesar 50 mg/ L. Kandungan BOD pada 

masing – masing sampel air tanah dalam 1 liter batas yang diperbolehkan yaitu 

sebesar 2 mg/L. Kandungan COD setiap masing – masing sampel dalam 1 liter air, 

batas yang diperbolehkan dalam 1 liter yaitu 10 mg/L. Nilai pH setiap masing – 

masing sampel batas yang diperbolehkan yaitu pada kondisi asam tidak boleh 

dibawah nilai pH 6, dan pada kondisi basa pH air tidak boleh melebihi nilai pH 9. 

Sedangkan untuk kandungan amonia pada masing – masing sampel air tanah dalam 

1 liter air batas yang diperbolehan yaitu sebesar 0,5 mg/L.  
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Alif Noor Anna (2004), judul penelitian “Pemintakatan Daerah Yang 

Rawan Pencemaran Airtanah Sebagai Dasar Perencanaan Penyediaan Air 

Bersih Di Daerah Surakarta”. Tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Mengetahui distribusi mintakatan (zone) tingkat pencemaran airtanah 

di daerah Surakarta secara aktual. 

2. Menentukan mintakatan daerah rawan pencemaran guna menetukan 

prioritas suplai air bersih. 

Metode yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif komperatif 

yang dilakukan pada seluruh daerah penelitian yang dimungkinkan 

mempunyai perbedaan nyata mengenai kualitas airtanah dengan jalan 

menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya yaitu penurunan 

kualitas air. Pendekatan yang digunakan adalah geographic approach yaitu 

mempelajari adanya perbedaan kualitas airtanah dalam suatu wilayah yang 

diakibatkan adanya interaksi variabel kegiatan manusia dan lingkungnnya. 

Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu: 

1. 4 (empat) parameter fisik yang terdiri dari rasa, kekeruhan, suhu dan 

DHL, masih dalam kondisi baik, walaupun dala hal ini kekeruhan dan 

DHL menunjukan analisis kecenderungan yang naik dari hulu ke hilir. 

2. Dari 15 parameter kimia terdapat II parameter yang menunjukan 

kecenderungan naik dan 4 (empat) diantaranya telah melebihi baku 

mutu air baku air minum, unsur tersebut yaitu Clarida, aminium, nitrat 

dan nitrit yang bersumber dari limbah industri dan dan rumah tangga. 

Terdapat 3 parameter yang menunjukan kecenderungan menurun (K, 

804 dan Fe) dan 1 (satu) realitf mendatar (pH). 

3. Bakteri coli dalam airtanah menenjukkan kecenderungan naik dari 

hulu ke hilir dan bahkan kandungan bakteri coli di daerah perkotaan 

umumnya lebih dari 2400 MPN. 

4. Didasarkan atas pemintakatan daerah rawan pencemaran airtanah 

secara potensial daerah penelitian terdapat 2 (dua) mintakat, yaitu 
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daerah yang mungkin tercemar tetapi sulit dan daerah yang sangat 

sulit tercemar. Sedangkan secara aktual terdapat 3 (tiga) mintakat, 

yaitu mintakat tidak tercemar,mintakat tercemar, dan mintakat 

tercemar tinggi. 

5. Hasil tumpang susun mintakat secara potensional dan secara aktual 

menunjukkan ketidaksesuaian daerah rawan pencemaran. Kondisi 

seperti ini umumnya disebabkan pengaruh faktor buatan pada daerah 

penelitian sangat kuat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 

kepadatan penduduk, konstruksi sumur yang semi permanen, sistem 

sanitasi yang kurang baik dan kedekatan sumur dengan industri. 

6. Berdasarkan hasil tumpang susun tersebut, maka prioritas pensuplaian 

air bersih tersebar hampir sebagian daerah penelitian yang merupakan 

daerah perkembang perkotaan. Sedangkan daerah yang tidak tercemar 

(daerah Banyudono bagian Barat) perlu pengelolaan airtanah secara 

seksama untuk menghindari penurunan kualitas airtanah.  

Fianda Revina Widyastuti, Purwanto dan Hadiyanto (2013). Judul 

penelitian “Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Sapi di 

Kawasan Usaha tani Terpadu Bangka Botanical Garden Pangkalpinang”. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengevaluasi dampak lingkungan dari proses pemeliharaan ternak 

sapi di peternakan BBG. 

2. Mengetahui upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan baku mutu 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2009 

Tentang Pengelolaan Limbah Bagi Usaha Peternakan Sapi dan Babi 

3. Mengetahui upaya pemantauan lingkungan dari pihak pengelola 

peternakan. 

Penelitian ini bersifat diskriptif, dari informasi yang dikumpulkan 

kemudian dianalisis menjadi sebuah gambaran mengenai suatu variabel atau 

keadaan yang sebenarnya. Parameter yang digunakan mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2009 Tentang 
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Pengelolaan Limbah Bagi Usaha Peternakan Sapi dan Babi. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Peternakan BBG telah melakukan pengelolaan lingkungan namun 

belum benar – benar maksimal. Air limbah yang berasal dari 

pencucian kandang dan memandikan ternak belum diolah dan dan 

dibuang langsung ke lingkungan sehingga air limbah yang 

mengandung kotoran sapi akan mencemari lingkungan.    

2. Hasil uji kualitas air limbah didapatan informasi parameter BOD, 

COD dan TSS jauh diatas nilai yang diajukan PERMENHUB LH No. 

11 Tahun 2009 baik untk lampiran I  maupun Lampiran II. Parameter 

pH sudah memenuhi dan Amonia sedikit melebihi ambang nilai yang 

dianjurkan. 

3. Upaya pemantauan lingkungan pengelola peternakan belum pernah 

melakukan uji kualitas di sumber air terdekat untuk mengindentifikasi 

tingkat pencemaran akibat kegiatan peternakan. Pemerintah juga 

belum mengeluarkan perijinan dan pengawasan untuk usaha ternak.  
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Tabel 1.4. Penelitian Sebelumnya 

NO Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil  

1 Alif Noor 

Anna 

(2004) 

Pemintakatan 

Daerah Yang 

Rawan Pencemaran 

Airtanah Sebagai 

Dasar Perencanaan 

Penyediaan Air 

Bersih Di Daerah 

Surakarta 

1. Mengetahui distribusi 

mintakatan (zone) tingkat 

pencemaran airtanah di daerah 

Suratkarta secara aktual. 

2. Menetukan mintakatan daerah 

rawan pencemaran guna 

menetukan prioritas suplai air 

bersih. 

Metode yang digunakan yaitu 

dengan metode deskriptif 

komperatif yang dilakukan 

pada seluruh daerah 

penelitian yang dimungkinkan 

mempunyai perbedaan nyata 

mengenai kualitas airtanah 

dengan jalan menganalisis 

faktor – faktor yang 

menyebabkan terjadinya yaitu 

penurunan kulitas air 

1. 4 (empat) parameter fisik yang terdiri dari rasa, kekeruhan, suhu dan DHL, 

masih dalam kondisi baik, walaupun dala hal ini kekeruhan dan DHL 

menunjukan analisis kecenderungan yang naik dari hulu ke hilir. 

2. Dari 15 parameter kimia terdapat II parameter yang menunjukan 

kecenderungan naik dan 4 (empat) diantaranya telah melebihi baku mutu air 

baku air minum, unsur tersebut yaitu Clarida, aminium, nitrat dan nitrit yang 

bersumber dari limbah industri dan dan rumah tangga. Terdapat 3 parameter 

yang menunjukan kecenderungan menurun (K, 804 dan Fe) dan 1 (satu) 

realitf mendatar (pH). 

3. Bakteri coli dalam airtanah menenjukkan kecenderungan naik dari hulu ke 

hilir dan bahkan kandungan bakteri coli di daerah perkotaan umumnya lebih 

dari 2400 MPN. 

4. Didasarkan atas pemintakatan daerah rawan pencemaran airtanah secara 

potensial daerah penelitian terdapat 2 (dua) mintakat, yaitu daerah yang 

mungkin tercemar tetapi sulit dan daerah yang sangat sulit tercemar. 

Sedangkan secara aktual terdapat 3 (tiga) mintakat, yaitu mintakat tidak 

tercemar, mintakat tercemar, dan mintakat tercemar tinggi. 

5. Hasil tumpang susun mintakat secara potensional dan secara aktual 

menunjukkan ketidaksesuaian daerah rawan pencemaran. Kondisi seperti 

ini umumnya disebabkan pengaruh faktor buatan pada daerah penelitian 

sangat kuat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kepadatan penduduk, 

konstruksi sumur yang semi permanen, sistem sanitasi yang kurang baik dan 

kedekatan sumur dengan industri. 

6. Berdasarkan hasil tumpang susun tersebut, maka prioritas pensuplaian air 

bersih tersebar hampir sebagian daerah penelitian yang merupakan daerah 

perkembang perkotaan. Sedangkan daerah yang tidak tercemar (daerah 

Banyudono bagian Barat) perlu pengelolaan airtanah secara seksama untuk 

menghindari penurunan kualitas airtanah. 
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Lanjutan Tabel 1.4. 

2 Fianda 

Revina 

Widyastuti, 

Purwanto 

Dan 

Hadiyanto 

(2013) 

Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Usaha Peternakan 

Sapi di Kawasan 

Usaha tani 

Terpadu Bangka 

Botanical Garden 

Pangkalpinang 

1. Mengevaluasi dampak 

lingkungan dari proses 

pemeliharaan ternak sapi di 

peternakan BBG. 

2. Mengetahui upaya pengelolaan 

lingkungan berdasarkan baku 

mutu Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No. 11 

Tahun 2009 Tentang 

Pengelolaan Limbah Bagi 

Usaha Peternakan Sapi dan 

Babi 

3. Mengetahui upaya pemantauan 

lingkungan dari pihak pengelola 

peternakan. 

Penelitian ini bersifat 

diskriptif, dari informasi yang 

dikumpulkan kemudian 

dianalisis menjadi sebuah 

gambaran mengenai suatu 

variabel atau keadaan yang 

sebenarnya. Parameter yang 

digunakan mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No. 11 

Tahun 2009 Tentang 

Pengelolaan Limbah Bagi 

Usaha Peternakan Sapi dan 

Babi 

1. Peternakan BBG telah melakukan pengelolaan lingkungan namun belum 

benar – benar maksimal. Air limbah yang berasal dari pencucian kandang 

dan memandikan ternak belum diolah dan dan dibuang langsung ke 

lingkungan sehingga air limbah yang mengandung kotoran sapi akan 

mencemari lingkungan. 

2. Hasil uji kualitas air limbah didapatan informasi parameter BOD, COD dan 

TSS jauh diatas nilai yang diajukan PERMENHUB LH No. 11 Tahun 2009 

baik untk lampiran I, maupun Lampiran II. Parameter pH sudah memenuhi 

dan Amonia sedikit melebihi ambang nilai yang dianjurkan. 

3. Upaya pemantauan lingkungan pengelola peternakan belum pernah 

melakukan uji kualitas di sumber air terdekat untuk mengindentifikasi 

tingkat pencemaran akibat kegiatan peternakan. Pemerintah juga belum 

mengeluarkan perijinan dan pengawasan untuk usaha ternak. 

3 Langgeng 

Saputra 

(2017) 

Pengaruh Limbah 

Peternakan Sapi 

Terhadap 

Kualitas Air 

Tanah Untuk 

Kebutuhan Air 

baku air minum 

(Studi Kasus Di 

Desa Singosari 

Kecamatan 

Mojosongo 

Kabupaten 

Boyolali Tahun 

2017) 

1. Mengetahui pengaruh limbah 

peternakan sapi terhadap 

kualitas air tanah di Desa 

Singosari Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

No 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

untuk kebutuhan air baku air 

minum. 

2. Menentukan persebaran 

kualitas air tanah untuk 

kebutuhan air baku air minum 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

No 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air  

di Desa Singosari Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten 

Boyolali. 

Metode menggunakan 

deskriptif komperatif yaitu 

membandingkan hasil 

laboratorium dengan 

Peraturan Pemerintah  

Republik Indonesia No. 

82Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

 

Sumber: Penulis 2017
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1.6. Kerangka Penelitian 

Sisa dari kegiatan peternakan sapi menghasilkan limbah kotoran baik 

limbah cair dan limbah padat. Limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan 

baik akan menjadi sumber polutan yang menggangu masyarakat. Limbah 

tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan 

seperti tercemarnya air tanah. 

Proses pencemaran air tanah berawal dari terbawanya unsur maupun zat 

yang terkandung dalam limbah kotoran sapi yang ikut terbawa masuk ke dalam 

tanah oleh air hujan ataupun air sisa kegiatan berternak. Air hujan ataupun air 

sisa kegiatan berternak yang mengenai limbah kotoran sapi akan meresap ke 

dalam tanah  menjadi air polutan yang lama – kelamaan akan akan mencapai 

badan air. Proses cepat lambatnya air polutan yang akan mencemari air tanah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor:  

1. Daya kapilaritas tanah 

2. Muka air tanah 

3. Infiltrasi 

Dari faktor – faktor tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan tanah 

di daerah penelitian sangat mempengaruhi cepat lambatnya proses 

pencemaran, dikarenakan semakin besar daya kapilaritas tanah dan semakin 

cepat proses infiltrasi maka unsur – unsur polutan yang terkandung dalam 

limbah kotoran sapi akan lebih cepat sampai ke badan air. Hal tersebut 

ditambah lagi dengan pengaruh tinggi rendahnya muka air tanah, semakin 

tinggi muka air tanah maka unsur polutan yang terbawa oleh air hujan ataupun 

air sisa kegiatan berternak karena proses infiltrasi akan lebih cepat sampai ke 

badan air. Hal tersebut dikarenakan jarak antara permukaan tanah dengan 

muka air lebih pendek dibandingkan dengan sumur yang memiliki muka air 

tanah yang berelevasi rendah. Jumlah unsur polutan yang terbawa air ketika 

proses infiltrasi juga terpengaruh dengan besaran volume limbah yang dilalui 

air. Semakin besar volume limbah kotoran sapi yang dibuang secara 

sembarangan maka unsur polutan yang terbawa akan semakin banyak pula. 

Air polutan yang kemudian air akan meresap kedalam tanah melalui pori - pori 
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batuan, hingga mencapai zona jenuh (akifer). Air yang meresap ke dalam tanah 

akan menempati suatu batuan dalam waktu tertentu. Lamanya waktu air 

menempati suatu batuan juga akan menambah unsur pencemaran, dikarenakan 

air akan melarutkan unsur - unsur yang terkandung dalam suatu batuan atau 

material lain. Hal tersebut ditambah lagi dengan umur suatu batuan, apabila 

umur batuan sudah tua, maka batuan tersebut akan mengalami pelapukan. 

Batuan yang telah mengalami pelapukan akan mudah retak atau pecah, 

sehingga terbawa air yang melalui celah batuan tersebut. Proses tersebut akan 

diteruskan oleh air tanah dengan cara membawa unsur polutan tersebut sesuai 

dengan arah aliran air tanah. Proses tersebut menyebabkan air polutan 

terdistribusi ke segala arah mengikuti gerak air tanah. Air tanah yang telah 

tercemar akan menjadi masalah serius, dikarenakan air tanah akan sulit untuk 

dipulihkan atau bahkan tidak dapat pulih kembali. 

Air tanah yang telah tercemar dikhawatirkan akan mencemari sumur 

yang biasa warga gunakan untuk kegiatan sehari - hari, maka dari itu perlu 

diketahui arah aliran polutan terdistribusi untuk keakuratan sampel air yang 

akan diuji. Uji kualitas air tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan air yang diatur sesuai baku mutu yang telah ditetapkan. 
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1.7. Batasan Operasional 

Air tanah (Groundwater) adalah air yang terdapat dalam ruang antar 

butir (pori) batuan atau tanah yang terdapat dalam bawah permukaan tanah 

dan terletak pada zona jenuh (Todd dalam Priyana, 2008). Air tanah 

(groundwater) merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Air 

tanah ditemukan pada akifer. Pergerakan air tanah sangat lambat, kecepatan 

arus berkisar 10-10 – 10 -3 m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, 

permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air (recharge). 

Karena pergerakanya yang sangat lambat dan waktu tinggal yang lama 

tersebut, air tanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran 

(Effendi, 2003). 

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran 

yang ditenggang keberadaannya di dalam air (PP. RI. No 82. 2001).   

Kualitas air tanah, adalah kondisi kualitas air tanah yang 

dicerminkan oleh sifat fisik, kimia dan biologi air tanah tersebut (Effendi, 

2003). 

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP. RI. No 82. 2001). 

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 

manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukanya (PP. RI. 

No 82. 2001). 


