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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Karst merupakan suatu daerah yang memiliki ciri-ciri topografi dan drainase 

tersendiri yang berbeda dari daerah yang lain. Kawasan karst yang terlihat sebagai 

lahan gersang dan tandus sebenarnya memiliki potensi air cukup besar meski 

keberadaannya jauh di bawah permukaan tanah. Morfologi daerah karst yang 

terlihat kering di permukaan sebenarnya merupakan daerah yang dapat 

menangkap air hujan yang jatuh di atasnya. Kawasan karst didominasi oleh batuan 

gamping yang memiliki sifat porositas sekunder yang tinggi, sehingga dapat 

dengan mudah untuk meloloskan air. Menurut Jauhari, (2002) besarnya porositas 

sekunder (rongga-rongga lain akibat pelarutan, tunjaman akar vegetasi atau celah 

akibat patahan) daerah karst mempercepat pengatusan. Hal ini menyebabkan 

konsentrasi air lebih banyak di bawah permukaan yang membentuk sistem–sistem 

aliran, selanjutnya berkembang menjadi sungai bawah tanah. 

Air tanah karst secara kulitatif tentunya mempunyai kualitas yang umumnya 

baik. Sebagian besar sumber air tanah karst ini digunakan oleh masyarakat 

sebagai sumber air minum. Umumnya kualitas air tanah karst mempunyai 

konsentrasi unsur Ca (kalsium), Mg (magnesium), dan kesadahan yang tinggi. Hal 

ini sesuai dengan komposisi mineral batuan karbonat yang memang didominasi 

Ca dan Mg. Oleh karena itu, sumber air ini bila digunakan sebagai air minum 

sebaiknya diendapkan terlebih dahulu agar konsentrasi dua unsur tersebut dapat 

berkurang. Efek dari penggunaan air yang mengandung Ca dan Mg yang tinggi 

dapat mengakibatkan terganggunya kerja ginjal. Pencemaran air tanah karst dapat 

terjadi terutama berasal dari daerah imbuhannya, misalnya dari kotoran kelelawar 

dalam gua, penambangan batu gamping dan lainnya. 

Proses hidrologi karst dimulai dari pelebaran celah-celah dan rekahan-

rekahan oleh proses pelarutan air hujan terhadap batuan kalsium karbonat. Variasi 

larutan dapat berlangsung sangat lambat sampai cepat tergantung dengan adanya 

karbondioksida (CO2) dalam tanah. Menurut penelitian Sir Mc Donald dan 
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Partners pada tahun 1979 dan Zabier pada tahun 1983, sekitar 40-60 % curah 

hujan yang jatuh di daerah Gunung Sewu meresap ke dalam tanah (Kusumayudha, 

2005:2). Tingginya peresapan air ke dalam tanah tersebut disebabkan oleh 

besarnya permeabilitas batuan sehingga keberadaan air di daerah Gunung Sewu 

lebih banyak berada di bawah permukaan daripada di atas permukaan tanah. Pada 

daerah batugamping juga sangat sulit sekali dijumpai tubuh air pada permukaan 

tanah, adapun dapat dijumpai hanya pada daerah cekungan yang bersifat 

sementara dan hanya tersedia pada musim penghujan. 

Konsumsi air daerah pedesaan berkisar antara 60-80 liter/orang/hari, 

sedangkan daerah perkotaan di Indonesia antara 60-150 liter/orang/hari (Soenarso 

Simoen, 1985 dalam Widodo dkk, 2002). Salah satu problem masyarakat kawasan 

karst adalah ketersediaan akan air yang minim. Ketersediaan air penduduk 

kawasan karst bergantung dengan musim. Pada musim hujan masyarakat dapat 

memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam penampungan air hujan (PAH) 

dan air dari telaga untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan musim kemarau, 

penduduk memanfaatkan sisa air dari tampungan air hujan, apabila masih kurang 

masyarakat membeli air dari tangki air. Fenomena ini banyak dialami oleh 

masyarakat yang tinggal di Kawasan Karst Gunung Sewu. 

Pemenuhan kebutuhan air telah diusahakan oleh pemerintah, tetapi belum 

merata di setiap daerah, terutama di daerah pedesaan. Salah satu daerah yang 

kurang mendapat pelayanan pemenuhan kebutuhan air adalah daerah pedesaan 

kawasan karst. Ketersediaan air di daerah yang bersangkutan berpengaruh 

terhadap cara maupun teknik penyediaannya. Seringkali cara-cara penyediaan air 

yang sederhana dilakukan untuk mendapatkan air, bahkan seringkali cara-cara 

yang sederhana itu mengabaikan aspek-aspek kesehatan (Anna, 1993). 

Kelurahan Bayemharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri 

merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di kawasan karst Gunungsewu. 

Seperti pada desa di kawasan karst Gunungsewu, masyarakat dihadapkan dengan 

masalah ketersediaan air, terutama pada musim kemarau. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, bahwa dari 11 dusun yang ada di Kelurahan 

Bayemharjo, hanya 1 dusun yang tidak mengalami permasalahan air, yaitu dusun 
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Gunung Bromo. Penduduk yang mengalami permasalahan kekurangan air 

terutama pada musim kemarau harus membeli air dari tangki untuk memenuhi 

kebutuhan air. Harga per tangki dengan volume 5.000 – 6.000 liter berkisar antara 

Rp 150.000 – Rp 200.000 tergantung jarak dan topografinya. 

Permasalahan kebutuhan air ini tentunya membutuhkan solusi. Salah satu 

solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan potensi sungai bawah 

tanah. Berdasarkan survei gua yang dilakukan sepanjang tahun 2016 oleh KMPA 

Giri Bahama di Kelurahan Bayemharjo tidak ditemukannya aliran pada gua – gua 

yang berada di daerah tersebut. Hasil survei dapat disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Hasil Survei KMPA Giri Bahama di Kelurahan Bayemharjo 

Tahun 2016 

No Nama Gua Kondisi Air 

1. Luweng Gunung Bromo Terdapat kolam air 

2. Luweng Watupulut Nihil 

3. Luweng Plalar Terdapat kolam air 

4. Luweng Ngaluran Nihil 

5. Luweng Jomblang Nihil 

6. Luweng Beleh Terdapat kolam air 

Sumber: Laporan Kegiatan Isedentil KMPA Giri Bahama, 2016 

Berdasarkan musyawarah dengan Camat Giritontro, dilakukan lagi 

pencarian sumber air bawah permukaan di luar Kelurahan Bayemharjo dan 

ditemukan sungai bawah tanah yang berada di Gua Bendo. Secara administrasi 

Gua Bendo berada di Kelurahan Giritontro. Potensi sungai bawah tanah Gua 

Bendo yang berada di Kelurahan Giritontro dapat dimanfaatkan oleh penduduk 

Kelurahan Bayemharjo dikarenakan penduduk Kelurahan Giritontro sudah 

tercukupi kebutuhan akan air untuk konsumsi sehari – hari. Rencana pemanfaatan 

air sungai bawah tanah gua Bendo sudah disetujui oleh pemerintah Kelurahan 

Bayemharjo dan camat Giritontro. Pengukuran debit air Gua Bendo dengan 

metode Velocity Area Method diketahui debit air relatif tinggi dengan besaran 30 

liter/detik (Utomo, 2007). Besaran debit tersebut pastinya mengalami perubahan 

seiring jumlah curah hujan yang terjadi di sekitar kawasan gua. 
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Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

menghitung ulang debit air Gua Bendo dan menghitung konsumsi air penduduk 

Kelurahan Bayemharjo. Hasil perhitungan keduanya dapat memberikan gambaran 

tentang ketersedian air Gua Bendo untuk mencukupi kebutuhan air domestik 

penduduk Kelurahan Bayemharjo. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang mendorong 

dilakukan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi debit air sungai bawah tanah Gua Bendo terhadap 

kebutuhan air domestik masyarakat di Kelurahan Bayemharjo? 

2. Bagaimana pola penggunaan air domestik di Kelurahan Bayemharjo? 

3. Bagaimana manajemen pengelolaan air di Kelurahan Bayemharjo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi debit air sungai bawah tanah Gua Bendo terhadap 

kebutuhan air domestik masyarakat di KelurahanBayemharjo. 

2. Mengetahui pola penggunaan air domestik di Kelurahan Bayemharjo. 

3. Mengetahui manajemen pengelolaan air penduduk di Kelurahan 

Bayemharjo. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi peneliti 

khususnya dalam studi geografi dalam bidang hidrologi dan sosial 

masyarakat. 

2. Memberikan sumbangan informasi khususnya kepada masyarakat 

Kelurahan Bayemharjo Kecamatan Giritontro dan pemerintah daerah. 

3. Untuk memenuhi persyaratan dalam tugas akhir (skripsi) jenjang studi 

Strata-I pada fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Karst 

Ford dan Williams (1992) mendefinisikan karst sebagai medan 

dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang 

mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. 

Karst secara umum adalah bentang alam yang secara khusus 

berkembang pada batuan karbonat yang pembentukannya dipengaruhi 

oleh proses pelarutan yang sangat tinggi dibandingkan dengan batuan 

yang lainnya. 

Proses pelarutan tersebut disebut proses karstifikasi. Proses 

pelarutan batugamping diawali oleh larutnya CO2 di dalam air 

membentuk H2CO3. Larutan H2CO3 tidak stabil terurai menjadi H- 

danHCO3
2-. Ion H- inilah yang selanjutnya menguraikan CaCO3 

menjadi Ca2+ dan HCO3
2-. Skema proses pelarutan batugamping tersaji 

dalam Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Skema Pelarutan Batugamping 

Sumber: Trudgil, 1985 dalam Eko Haryono dan Tjahyo Nugroho Adji, 

2004 

Dalam proses karstifikasi batugamping yang mengandung CaCO3 

tinggi akan mudah larut, semakin tinggi kandungan kalsium karbonat, 

makan semakin berkembang pula bentuklahan karst. Kekompakan 

batuan menunujukkan karst dapat berkembang menjadi baik. Apabila 
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batuan itu lunak, maka kenampakan karst seperti karren dan bukit – 

bukit akan cepat hilang karena proses pelarutan ataupun proses erosi 

pada batuan tersebut. Ketebalan batuan menentukan terbentuknya 

sirkulasi air secara vertikal. Tanpa adanya lapisan yang tebal tersebut, 

sirkulasi air secara vertikal akan terganggu dikarenakan sirkulasi 

vertikal merupakan syarat karstifikasi dapat berjalan. 

Morfologi karst meliputi kombinasi dari bentuk lahan negatif dan 

bentuk lahan positif. Bentuk lahan negatif merupakan bentuk lahan 

yang berada di bawah rata – rata permukaan wilayah sebagai akibar dari 

proses pelarutan, runtuhan, dan terban. Bentuk lahan negatif terdiri dari 

doline, ponor, uvala, polye,cockpit, dan blind valley. Bentuk lahan 

positif terdiri dari kygelkarst, turmkarst, dan ornamen – ornamen dalam 

gua.  

 

Gambar 1.2. Morfologi Kawasan Karst 

Sumber: Diktat Kerigan Caving Banyumas, 2015 

 

1.5.1.2. Hidrologi Karst 

Sesuai hidrologi secara umum  pasti tidak akan pernah lepas dari 

siklus hidrologi, yaitu peredaran air di bumi baik itu di atmosfer, 

dipermukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.Selama siklus 

tersebut, air dapat berubahwujudnya yaitu padat, cair maupun 

gastergantung dari kondisi lingkungan siklus hidrologi. Jumlah air 

dalam siklus hidrologi selalu tetap dan hanya berubah distribusinya saja 
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dari waktu kewaktu akibat adanya pengaruh dari faktor tertentu (Adji 

dan Suyono, 2004). Siklus hidrologi secara umum disajikan pada 

Gambar 1.3. Fokus dari hidrologi karst adalah bukan pada air 

permukaan tetapi pada air yang tersimpan di bawah tanah pada sistem-

sistem drainase bawah permukaan karst. 

Kawasan karst secara umum berpotensi menyimpan sumber air 

dalam jumlah yang melimpah. Potensi air tanah karst dapat dijumpai di 

atas permukaan dan bawah permukaan. Air tanah atas permukaan 

berupa mata air dan telaga, sedangkan air tanah bawah permukaan 

berupa sungai bawah tanah. Menurut Tood (1980) bahwa air tanah 

merupakan air yang mengisi celah atau pori – pori/rongga antar batuan 

dan bersifat dinamis. Daerah karst memiliki sifat batuan karbonat yang 

mempunyai banyak rongga percelahan dan mudah larut dalam air, 

sehingga sistem drainase permukaan tidak berkembang dan lebih 

didominasi oleh sistem drainase bawah permukaan. 

 

Gambar 1.3. Ilustrasi Hidrologi Karst 

Sumber: Laporan Kajian Potensi dan Fungsi Lingkungan Karst Kayen- 

Tambakromo Kabupaten Pati, 2016 
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Gambar 1.4. Ilustrasi Zona Epikarst  

Sumber: Ford dan William, 1995 dalam Haryono dan Adjie 2004 

Sumber utama komponen air tanah karst dibagi menjadi empat, 

yaitu: (1) aliran permukaan (sungai) yang masuk ke akuifer karst 

melalui ponor, dikenal sebagai imbuhan allogenic; (2) aliran permukaan 

dan hujan yang jatuh ke suatu cekungan karst tertutup dan kemudian 

masuk ke akuifer karst melalui ponor, dikenal sebagai internal runoff; 

(3) air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan kemudian terinfiltrasi 

secara perlahan-lahan melalui pori-pori tanah, dikenal sebagai diffuse 

infiltration; dan (4) imbuhan dari akuifer di atas batuan gamping. 

Secara prinsip para ahli karst membagi sifat aliran pada akuifer karst 

menjadi tiga komponen yaitu aliran saluran/lorong (conduit), celah 

(fissure), dan rembesan (diffuse). 

Pada umumnya air yang mengalir menjadi sungai bawah tanah 

bersumber dari air vadose dan air perkolasi. Air vadose adalah air yang 

masuk ke dalam tanah melalui Swallow Hole (mulut gua) dan air 

perkolasi merupakan air yang masuk melalui rekahan. Keduanya akan 

bertemu menjadi satu menjadi aliran sungai bawah tanah. Peresapan air 

perkolasi ke dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

tekstur tanah dan permeabilitasnya. 
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1.5.1.3. Kebutuhan Air Domestik 

Air sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup dan aktivitas 

manusia. Kebutuhan air domestik meliputi semua kebutuhan air untuk 

keperluan masyarakat sehari - hari. Kebutuhan air domestik meliputi 

kebutuhan air untuk mempersiapkan makanan, toilet, mencuci pakaian, 

mandi, mencuci kendaraan, dan untuk menyiram pekarangan. Tingkat 

kebutuhan air bervariasi berdasarkan keadaan alam di area pemukiman, 

banyaknya penghuni rumah, karakteristik penghuni serta ada atau 

tidaknya penghitungan pemakaian air. 

Kebutuhan air domestik sangat berkaitan dengan pola konsumsi 

air. Pola konsumsi air yaitu pola penggunaan air yang digunakan oleh 

setiap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

setiap hari secara rutin dalam satuan liter/orang/hari (Joko Widodo, 

2002). Pola konsumsi setiap daerah akan berbeda dari satu tempat 

dengan tempat yang lain. Hal ini dipengaruhi adanya ketersediaan air 

yang ada pada masing-masing daerah dan cara mendapatkan air. 

Besarnya konsumsi air perkapita penduduk Indonesia tidak akan 

sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh sistem ketersediaan air pada masing-masing daerah, 

sehingga ketersediaan air pada tiap daerah akan mempengaruhi perilaku 

penduduk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Sunjaya 

dalam Karsidi, (1999) besarnya pemakaian air untuk keperluan air 

domestik dapat ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya, yaitu:  

a. Kebutuhan air untuk minum dan mengolah makanan 5 

liter/orang/hari. 

b. Kebutuhan air untuk membersihkan diri 25-30 liter/orang/ hari.  

c. Kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan peralatan 25-30 

liter/orang/hari. 

d. Kebutuhan air untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan 

fasilitas sanitasi atau pembuangan kotoran 4-5 liter/orang/hari 
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1.5.1.4. Sungai Bawah Tanah Karst 

Air bawah tanah di daerah karst (batugamping), mempunyai 

sistem hidrologi yang berbeda dengan daerah non karstik. Hal ini 

berhubungan dengan sifat fisik-kimia batu gamping. Batu gamping 

bersifat porous, dan langsung meluluskan air hujan yang jatuh 

dipermukaan tanah melewati rekahan-rekahan pelapisan batuan vertikal 

dan horizontal, sehingga tidak memungkinkan terdapatnya air di 

permukaan. 

Permeabilitas daerah batugamping mengalami proses pelarutan 

sangat besar. Hal ini disebabkan oleh adanya rekahan-rekahan dan gua 

vertikal yang mengakibatkan air dapat leluasa melaluinya. Sirkulasi air 

menurut Domenico and Schwartz, 1990 (dalam Haryono dan Adjie, 

2004) sifat komponen aliran di karst dibagi menjadi dua komponen 

aliran yang mempunyai perbedaan yang tegas, yaitu komponen aliran 

diffuse dan conduit, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.5. 

Komponen aliran diffuse adalah komponen aliran yang masuk ke 

sungai bawah tanah melalui proses infiltrasi yang terjadi secara 

perlahan-lahan melewati zona permukaan bukit karst (epikarst) dan 

memberikan imbuhan ke sungai bawah tanah berupa tetesan ataupun 

rembesan– rembesan kecil. Contoh yang paling sederhana berupa 

tetesan pada ornamen gua. Sementara itu, conduit adalah komponen 

aliran yang memberikan imbuhan sungai bawah permukaan melalui 

ponor yang ada dipermukaan dan melewati rongga–rongga yang besar 

(gua) dengan kecepatan aliran yang cepat dan menghasilkan banjir pada 

sungai bawah tanah jika imbuhan hujan di permukaan besar. Contoh 

komponen aliran ini yang paling ekstrim adalah jika kita terkena banjir 

saat di dalam gua. Dominasi salah satu jenis komponen aliran pada 

suatu daerah karst terutama tergantung dari tingkat perkembangan karst 

(stadium muda, dewasa, maupun tua). Jika karst sudah memasuki 

stadium tua dengan sistem pelorongan sudah berkembang baik,maka 

komponen aliran conduit lah yang lebih dominan. 
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Gambar 1.5. Sistem Aliran Diffuse, Conduit, dan Campuran 

Sumber: Domenico and Schwartz, 1990 dalam Haryono dan Adjie 2004 

 

1.5.1.5. Manajemen Pengelolaan Air 

Manajemen pengelolaan air adalah usaha untuk menjaga dan 

mengatur air yang ada di bumi ini, agar dapat terjaga keberadaannya 

dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bentuk manajemen air 

berupa diversifikasi sumber air. Salah satu bentuk diversifikasi yang 

dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air tawar yang bersih 

adalah dengan melakukan rain harvesting atau penadahan air hujan. 

Kawasan karst secara nyata merupakan kawasan yang memiliki 

permasalahan terhadap ketersediaan air, sehingga berakibat pada 

perubahan perilaku masyarakat kawasan karst. Pada musim penghujan 

penduduk kawasan karst memanfaatkan air hujan yang ditampung 

dalam penampungan air hujan (PAH) untuk mencukupi kebutuhan 

harian, sedangkan pada musim kemarau penduduk menggunakan sisa 

air dari tampungan PAH dan membeli air untuk mencukupi kebutuhan 

sehari –hari. 
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Gambar 1.6. Penampungan Air Hujan 

Sumber: Peneliti, 2018 

Kebutuhan air harian penduduk karst umumnya menyesuaikan dengan 

jumlah kuantitas air yang tersedia atau dengan sendirinya masyarakat 

telah terbiasa dengan kondisi yang ada. Misalnya penggunaan air untuk 

minum hewan ternak lebih besar dari pada untuk masak dan minum, 

dikarenakan hewan ternak merupakan simpanan yang sewaktu – waktu 

dapat dijual untuk membeli air pada saat penduduk kekurangan air. 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1. Aris Wahyudi (2005) 

Penelitian dengan judul Analisis Potensi Sungai Bawah Tanah 

untuk Kebutuhan Air Harian Masyarakat Karst Desa Gedompol 

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan menggunakan metode 

penelitian survei dan uji laboratorium. Tujuan dalam penelitian untuk 

(1) Mengetahui kebutuhan air harian rata-rata, (2) Mengetahui besar 

debit sungai bawah tanah di luweng Karangtalun Kelurahan Gedompol 

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, (3) Mengetahui kualitas air 

sungai bawah tanah di luweng Karangtalun, (4) Mengevaluasi potensi 

air kawasan karst Kelurahan Gedompol. Metode yang digunakan 

random sampling dengan mengambil 10% tiap kepala keluarga (KK) 

penduduk Desa Gedompol dari tiap dusun, sedangkan teknik yang 

digunakan dalam pengukuran debit yaitu menggunakan ‘teknik bak 

ukur’ dan pengambilan sampel pada lokasi sungai bawah tanah Luweng 

Karangtalun. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah konsumsi air 

perorang pada musim kemarau mengkonsumsi air sebesar 33,713 

(liter/orang/hari), pada musim penghujan konsumsi akan air meningkat 

hingga 39,448 (liter/orang/hari). Kebutuhan air harian masyarakat Desa 

Gedompol pada musim kemarau sebesar 128.345 liter/hari dan pada 

musim penghujan mencapai 150.330 liter/hari. Hasil dari pengukuran 

debit sungai bawah tanah Luweng Karangtalun pada awal kemarau 

sebesar 1,666 liter/detik, sedangkan pada akhir kemarau mengalami 

penurunan hingga mencapai 1,449 liter/detik dengan aliran cenderung 

konstan sepanjang tahun. Dari hasil perhitungan debit maka dihasilkan 

volume harian pada awal kemarau mencapai 143.942 liter/ hari dan 

pada akhir kemarau mengalami penurunan yaitu menjadi 125.194 liter/ 

hari. Secara kualitas air pada sungai bawah tanah Karangtalun 

berdasarkan hasil laboratorium PDAM Surakarta secara fisik maupun 

kimia masih tergolong baik karena tidak ada zat kandungan yang 
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dikategorikan beracun seperti nitrit, phenolik dan arsen, sedangkan 

analisa mengenai kandungan bakteriologi tidak begitu baik 

(>2400/100ml). Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya air bersih. 

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa potensi sungai bawah 

tanah untuk kebutuhan air harian masyarakat di daerah penelitian 

terbagi atas tiga wilayah jangkauan distribusi air yaitu jangkauan 

primer, jangkauan sekunder dan jangkauan tersier. Dari hasil 

pembahasan juga menunjukkan bahwa pada seluruh wilayah jangkauan 

pada daerah penelitian kebutuhan air harian dapat terpenuhi, ini dapat 

dilihat pada sisa volume air sungai bawah tanah mencapai 15.597 liter/ 

hari. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, maka 

kebutuhan air harian di daerah penelitian akan meningkat pula. Dari 

hasil penelitian dengan peningkatan kebutuhan air harian pada tahun 

2034 menjadi sebesar 134.550 liter/hari dengan volume air harian 

sungai bawah tanah sebesar 143.942 liter/ hari, maka sungai bawah 

tanah Karangtalun masih berpotensi besar dalam memenuhi kebutuhan 

air harian masyarakat karst desa Gedompol. 

 

1.5.2.2. Umar Syahidin (2016) 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Karst dengan judul Analisis 

potensi sumber mata air Karst untuk memenuhi kebutuhan air domestik 

penduduk Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

Tujuan penelitian ini untuk (1) Menganalisis perbedaan potensi 

kuantitas dan kualitas sumber mata air pada saat musim hujan dan 

musim kemarau. (2) Membandingkan kebutuhan air domestik harian 

penduduk dengan ketersediaan potensi sumber mata air pada saat 

musim hujan dan musim kemarau. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan uji 

laboratorium. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode Stratified Proporsional Sampling dengan 
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menentukan kepala keluarga (KK) Desa Basuhan sebagai responden. 

Analisis hasil yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

komparatif artinya membandingkan hasil kuantitas sumber mata air 

yang ada dengan jumlah kebutuhan air domestik harian dan selanjutnya 

melakukan analisis kualitas mata air dengan baku mutu air. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total debit mata air pada 

musim kemarau yakni 1,67 liter/detik dengan total volume air sebesar 

144.288 liter/hari dan pada musim hujan total debit 5,3 liter/detik 

dengan total volume air sebesar 457.920 liter/hari. Rata-rata jumlah 

konsumsi air penduduk di daerah penelitian di musim kemarau sebesar 

66,37 liter/orang/hari dan di musim hujan sebesar 102,68 

liter/orang/hari.Secara umum kondisi kualitas mata air pada musim 

kemarau dan musim hujan, menurut hasil laboratorium sifat fisik (bau, 

rasa, warna, suhu, total zat padat terlarut, kekeruhan) dan sifat kimia 

(ph, CaCo3, KmNo4, Cl) masih standar dengan baku mutu air minum. 

Adapun untuk bakteri Total Colliform melebihi ambang batas baku 

mutu air untuk air minum. 

 

1.5.2.3. Muhammad Faqih Minallah (2018) 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Karst Gunung Sewu dengan 

judul Potensi debit air sungai bawah tanah Gua Bendo untuk ketersediaan 

air Kelurahan Bayemharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengevaluasi debit air sungai bawah 

tanah Gua Bendoterhadap kebutuhan air masyarakat di 

KelurahanBayemharjo, (2) Mengetahui pola penggunaan air domestik di 

Kelurahan Bayemharjo, dan (3) Mengetahui manajemen penggunaan air 

penduduk di Kelurahan Bayemharjo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Metode pengambilan data kebutuhan air penduduk Kelurahan 

Bayemharjo menggunakan metode Stratifed Random Sampling dengan 

memperhatikan asal sumber air penduduk Kelurahan Bayemharjo. 
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Pengambilan data kebutuhan air harian dan pola penggunaan tiap musim 

menggunakan metode wawancara tersruktur menggunakan lembar isian 

(kuisioner), sedangkan wawancara bebas (tidak terstruktur) digunakan 

untuk mengetahui manajemen penduduk terhadap penggunaan air sehari 

– hari pada musim kemarau dan hujan. Teknik bak ukur (Volumetric) 

digunakan untuk pengukuran debit air sungai bawah tanah Gua Bendo. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data primer dan data sekunder. Analisis data primer dan data sekunder 

digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air harian penduduk 

Kelurahan Bayemharjo. Analisis data primer juga digunakan untuk 

mengetahui kuantitas debit air sungai bawah tanah gua Bendo, pola 

penggunaan air tiap dusun, dan manajemen penggunaan air penduduk di 

Kelurahan Bayemharjo. 

Analisis hasil dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif 

komparatif dan analisis kualitatif. Analisis diskriptif komparatif 

digunakan untuk membandingkan hasil kuantitas debit air sungai bawah 

tanah gua Bendo dengan jumlah kebutuhan air harian penduduk 

Kelurahan Bayemharjo. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui 

pola penggunaan air tiap dusun dan manajemen pengelolaan air 

penduduk Kelurahan Bayemharjo. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pola 

penggunaan air dan manajemen pengelolaan penggunaan air. Pola 

penggunaan air di daerah penelitian tergantung dengan ketersediaan air di 

setiap dusun. Ketersediaan air di setiap dusun sangat bervariasi, terdapat 

dusun yang sudah memanfaatkan potensi sumber mata air dan telaga atau 

tidak sama sekali. Manajemen pengelolaan penggunaan air di setiap 

dusun akan menyesuaikan dengan ketersedian air yang ada. Ketersedian 

air yang minim memerlukan manajemen pengelolaan air yang baik guna 

mencukupi kebutuhan air sehari – hari.  
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Tabel 1.2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Aris 

Wahyudi 

(2005) 

Analisis Potensi 

Sungai Bawah 

Tanah Untuk 

Kebutuhan 

Masyarakat Karst 

Kelurahan 

Gedompol 

Kecamatan 

Donorojo 

Kabupaten 

Pacitan 

1. Mengetahui kebutuhan air harian 

rata-rata penduduk di daerah 

penelitian. 

2. Mengetahui besar debit sungai 

bawah tanah di luweng 

Karangtalun Kelurahan Gedompol 

Kecamatan Donorojo Kabupaten 

Pacitan. 

3. Mengetahui kualitas air sungai 

bawah tanah di luweng 

Karangtalun. 

4. Mengevaluasi potensi air kawasan 

karst Kelurahan Gedompol. 

Survei 

dan Uji 

Laborator

ium 

Kebutuhan air harian masyarakat Kelurahan Gedompol pada 

musim kemarau mencapai 128.345 liter per hari dan pada 

waktu musim penghujan sebesar 150.330 liter per hari. 

Hasil debit pada awal kemarau mencapai 1,666 liter/ detik 

dan pada akhir kemarau sebesar 1,449 liter/ detik. Hasil 

laboratorium PDAM Surakarta secara fisik maupun 

kimia masih tergolong baik karena tidak ada zat 

kandungan yang dikategorikan beracun seperti nitrit, 

phenolik dan arsen, sedangkan analisa mengenai 

kandungan bakteriologi tidak begitu baik 

(>2400/100ml). 

Umar 

Syahidin 

(2016) 

Analisis potensi 

sumber mata air 

Karst untuk 

memenuhi 

kebutuhan air 

domestik 

penduduk Desa 

Basuhan 

Kecamatan 

Eromoko 

Kabupaten 

Wonogiri 

1. Menganalisis perbedaan potensi 

kuantitas dan kualitas sumber 

mata air pada saat musim hujan 

dan musim kemarau. 

2. Membandingkan kebutuhan air 

domestik harian penduduk 

dengan ketersediaan potensi 

sumber mata air pada saat 

musim hujan dan musim 

kemarau. 
 

 

Survei 

dan Uji 

Laborator

ium 

Total debit mata air pada musim kemarau yakni 1,67 

liter/detik dengan total volume air sebesar 144.288 

liter/hari dan pada musim hujan total debit 5,3 liter/detik 

dengan total volume air sebesar 457.920 liter/hari. Rata-

rata jumlah konsumsi air penduduk di daerah penelitian 

di musim kemarau sebesar 66,37 liter/orang/hari dan di 

musim hujan sebesar 102,68 liter/orang/hari. 

Kualitas air hasil laboratorium yaitu, sifat fisik dan sifat 

kimiamasih standar dengan baku mutu air minum. 

Adapun untuk bakteri Total Colliform melebihi ambang 

batas baku mutu air untuk air minum. 
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Muhammad 

Faqih 

Minallah 

(2017) 

Potensi Debit Air 

Sungai Bawah 

Tanah Gua Bendo 

Untuk 

Ketersediaan Air 

Kelurahan 

Bayemharjo 

Kecamatan 

Giritontro 

Kabupaten 

Wonogiri 

1. Mengevaluasi debit air sungai 

bawah tanah Gua 

Bendoterhadap kebutuhan air 

domestik masyarakat di 

KelurahanBayemharjo. 

2. Mengetahui pola penggunaan 

air domestik di Kelurahan 

Bayemharjo.. 

Survei  

Sumber: Penulis ,2017 

Lanjutan Tabel 1.2 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Kawasan karst memiliki ciri – ciri topografi dan drainase yang berbeda 

dengan daerah lain. Topogarfi kawasan karst terbentuk dari batuan karbonat yang 

berkembang dengan pembentukannya dipengaruhi oleh proses pelarutan yang 

tinggi dibandingkan dengan batuan yang lainnya. Batuan karbonat yang 

mendominasi kawasan karst memiliki sifat sulit meloloskan air, namun melalui 

rekahan batuan air dapat lolos. Kawasan karst ini terlihat gersang dan tandus 

sebenarnya memiliki potensi air yang sangat besar, namun keberadaannya di 

bawah permukaan tanah. Potensi air tanah karst dapat dijumpai di atas permukaan 

dan bawah permukaan. Air tanah atas permukaan berupa air hujan yang 

ditampung dalam PAH, mata air, dan telaga, sedangkan air tanah bawah 

permukaan berupa sungai bawah tanah. 

Fokus dari hidrologi karst adalah bukan pada air permukaan, tetapi pada air 

yang tersimpan di bawah tanah berupa sistem-sistem drainase bawah permukaan 

karst. Proses hidrologi karst dimulai dari pelebaran celah-celah dan rekahan-

rekahan oleh proses pelarutan air hujan terhadap batuan kalsium karbonat, 

sehingga menyebabkan sistem drainase permukaan tidak berkembang dan lebih 

didominasi oleh sistem drainase bawah permukanan berupa sungai bawah tanah.  

Penggunaan air penduduk untuk kebutuhan sehari – hari di kawasan karst 

dan non karst sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan di kawasan karst 

kertersedian air sangat minim dan bergantung terhadap musim. Pada saat musim 

hujan penduduk kawasan karst memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam 

PAH, mata air, dan air telaga, sehingga kebutuhan akan air tercukupi. Pada saat 

musim kemarau penduduk yang jauh dari sumber mata air dan telaga hanya akan 

memanfaatkan sisa air dalam PAH dan membeli air dari tangki untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Perbedaan ketersediaan air pada musim kemarau akan 

mempengaruhi perbedaan pola konsumsi air penduduk tiap dusun, sehingga 

diperlukan manajemen pengelolaan air yang baik. 

Manajemen pengelolaan air merupakan suatu usaha dalam menjaga sumber 

– sumber air dan mengatur penggunaan air dalam kegiatan sehari – hari. Sumber 

air yang berada pada kawasan karst berupa mata air dan telaga harus dijaga agar 
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ketersediaan air yang ada dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari dan 

mencari sumber air terbaru yang berasal dari sungai bawah tanah. Penggunaan air 

oleh penduduk kawasan karst haruslah secara baik dan bijaksana, dengan 

mengutamakan kebutuhan primer terlebih dahulu seperti mempersiapkan 

makanan, minum, mandi, mencuci,wudhu, dan kebutuhan ternak terlebih dahulu, 

daripada kebutuhan sekunder seperti menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. 
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1.7. Batasan Operasional 

Air Domestik adalah kebutuhan air untuk tempat tinggal (kebutuhan 

domestik) meliputi semua kebutuhan air untuk keperluan penghuni. Meliputi 

kebutuhan air untuk mempersiapkan makanan, toilet, mencuci pakaian, mandi 

(rumah ataupun apartemen), mencuci kendaraan dan untuk menyiram 

pekarangan (J. Kindler and C.S. Russel, 1984). 

Air Tanah merupakan air yang mengisi celah atau pori – pori/rongga antar 

batuan dan bersifat dinamis (Todd,1980) 

Debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat lewat dalam 

suatu tempat atau yang dapat ditampung dalam sutau tempat tiap satu satuan 

waktu (Suyono, 1987). 

Hidrologi Karst, Air yang dapat tersimpan dalam celah-rekah gua tergantung 

pada kemampuan batuan (litologi) karst untuk menyimpan dan menampung 

air yang dikontrol oleh ketebalan lapisan, porositas, dan permeabilitas batuan 

(Samodra, 2001) 

Karst, Suatu bentang alam yang umumnya dibentuk oleh batuan gamping, 

yang dicirikan oleh hadirnya cekungan-cekungan tertutup: kubah-kubah, goa-

goa dengan berbagai ukuran: aliran permukaan yang terganggu serta 

pengasatan bawah tanah (Sari Bahagiarti K,2005). 

Manajemen pengelolaan air adalah usaha-usaha menjaga dan mengatur air 

yang ada di muka bumi ini agar dapat terjaga keberadaannya dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. (anonim) 

Pendudukadalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (Badan Pusat 

Statistik) 

Pola konsumsi air adalah pola penggunaan air yang digunakan oleh setiap 

anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari secara 

rutin dalam satuan liter/orang/hari (Joko Widodo dkk, 2002). 




