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ZONASI POTENSI IMBUHAN AIRTANAH  

MENGGUNAKAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BANTUL 

 

Abstrak 

Air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan dan bersifat 

dinamis, terutama airtanah. Keberadaan airtanah secara kuantitas dipengaruhi oleh 

imbuhan yang berupa air hujan maupun air permukaan yang masuk melalui daerah 

imbuhan airtanah. Perkembangan wilayah di Kabupaten Bantul menyebabkan 

terjadinya perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya daerah 

resapan air. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta potensi imbuhan airtanah 

dan menganalisis sebaran potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul. Secara 

umum, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial 

pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang dengan teknik tumpangsusun pada 

parameter penggunaan, kemiringan lereng, litologi, kerapatan drainase, dan 

kerapatan kelurusan. Berdasarkan hasil analisis potensi imbuhan airtanah di 

Kabupaten Bantul terdapat tiga kelas potensi, yaitu kelas potensi sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Kelas potensi sedang memiliki luas 193,948 km2 tersebar di 

Kecamatan Kasihan, Sewon, dan Banguntapan. Kelas potensi tinggi memiliki luas 

318,072 km2 yang tersebar di Kecamatan Dlingo dan Imogiri. Kelas potensi sangat 

tinggi memiliki luas 2,319 km2 yang didominasi pada Kecamatan Imogiri. Hasil 

analisis potensi imbuhan airtanah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam perencanaan, pengelolaan, dan penentuan kebijakan pada manajemen 

airtanah secara terpadu dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Potensi Imbuhan Airtanah, Citra Landsat 8 OLI, Sistem Informasi 

Geografis 

 

Abstract 

Water is a resource that very important for life and dynamic, especialy 

groundwater. The existence of groundwater is influenced by recharege water from 

rainwater and surface water that enters through groundwater recharge area. The 

development area of the Bantul Regency has caused to land use changes that 

reduced the water recharge area. The aim of this research are to create a map of 

groundwater recharge area and analyze the potential distribution of groundwater 

recharge area in Bantul Regency. In general, the method used in this study is 

weighted tiered quantitative analysis method using overlay for land use parameter, 

slope, lithology, drainage density, and lineament density. Based on the result of the 

groundwater recharge potential analysis in Bantul Regency, there are three 

potential classes, namely medium, high, and very high potential classes. The 

medium potential class has an area of 193,948 km2 spread across Kasihan, Sewon, 

and Banguntapan Districts. The high potential class has an area of 318,072 km2 

spread across Dlingo and Imogiri Districts. The very high potential class has an 

area of 2,319 km2 which is dominated by Imogiri District. The result of the analysis 
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of groundwater recharge potential can be used as consideration in planning, 

managing, and determining policies on groundwater management in an integrated 

and sustainable manner. 

Keyword: Groundwater Recharge Potential, Landsat 8 OLI Imagery, Geographic 

Information System 

 

1. PENDAHULUAN 

Air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

maupun mahluk hidup lain yang dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Airtanah menjadi sumberdaya air yang potensial dan paling banyak 

dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dikarenakan kualitasnya relatif lebih 

baik dari sumber air lainnya. Airtanah merupakan air yang menempati pori-pori 

batuan di bawah permukaan tanah pada zona jenuh air (saturated zone) (Santosa 

dan Adji, 2014). Keberadaan airtanah secara kuantitas dipengaruhi oleh 

masukan atau imbuhan air yang masuk melalui daerah resapan air (recharge 

area). Permasalahan mengenai airtanah sekarang ini dipicu semakin 

mengecilnya daerah resapan air yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan 

penduduk dan perkembangan wilayah. 

Perkembangan wilayah di Kabupaten Bantul memicu adanya 

pembangunan lahan terbangun berupa permukiman dengan kenaikan rata-rata 

sebesar 209,1245 Ha per tahun pada rentang waktu 2011 sampai 2015 (Rumetna, 

2017). Hal tersebut dapat menimbulkan efek terganggunya proses hidrologi 

berupa proses infiltrasi air hujan maupun air permukaan ke dalam tanah. 

Penurunan laju infiltrasi dapat menyebabkan bencana banjir dan fluktuasi muka 

airtanah. Oleh karena itu, imbuhan airtanah merupakan faktor yang sangat 

penting dalam proses pembentukan airtanah karena berfungsi sebagai 

penyeimbang atau penentu terpeliharanya kelestarian airtanah. Perlu adanya 

perencanaan dan pengelolaan secara terpadu terhadap sumberdaya airtanah, 

salah satunya dengan memetakan sebaran potensi imbuhan airtanah sehingga 

dapat diketahui lokasi yang dapat digunakan dalam penentuan kawasan 

konservasi airtanah demi terjaganya ketersediaan airtanah.  
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Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta potensi imbuhan airtanah di 

Kabupaten Bantul dan menganalisis sebaran potensi imbuhan airtanah di 

Kabupaten Bantul. 

2. METODE 

2.1 Interpretasi dan Pengolahan Parameter Potensi Imbuhan Airtanah 

Tahapan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan parameter potensi 

imbuhan airtanah yang berupa parameter penggunaan lahan, kemiringan 

lereng, litologi, kerapatan drainase, dan kerapatan kelurusan. Parameter 

penggunaan lahan diperoleh dari klasifikasi digital pada citra Landsat 8 OLI 

perekaman 30 Agustus 2020, parameter kemiringan lereng, kerapatan drainase, 

dan kerapatan kelurusan diperoleh dari pengolahan data kontur Peta Rupabumi 

Indonesia, serta parameter litologi dari Peta Geologi. Hasil pengolahan 

parameter penggunaan lahan dan kemiringan lereng dilakukan uji akurasi 

untuk mengetahui kelayakan dari data yang dihasilkan. Hasil pengolahan 

parameter potensi imbuhan airtanah dilakukan pengharkatan dan pembobotan 

untuk memperoleh harkat total parameter tersebut.  

Tabel 1. Parameter Potensi Imbuhan Airtanah 

No Parameter Bobot Keterangan Harkat 

1 Litologi 3,0 

Batuan Sedimen (Pasiran-Bongkahan, 

Vulkanistik) 
30 

Batuan Sekis atau Asbak 24 

Batuan Metamorf 15 

Batuan Marmer atau Dolomit 6 

Batuan Beku 3 

2 
Penggunaan 

Lahan 
2,5 

Badan air 16,25 

Lahan pertanian 12,5 

Lahan kosong 8,75 

Hutan dan kebun campuran 5,00 

Bangunan 2,50 

3 
Kerapatan 

Kelurusan 
2,0 

5 – 6 20 

4 – 5 16 

3 – 4 13 

2 – 3 10 

0 – 2 6 

0 0 

4 
Kerapatan 

Drainase 
1,5 

6 – 10 9,75 

4 – 6 7,50 

2 – 4 5,25 
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0 – 2 3,00 

0 0.00 

5 
Kemiringan 

Lereng 
1,5 

0 – 10 15,00 

10 – 20 12,00 

20 – 35 9,75 

35 – 60 7,50 

       Sumber: Hsin-Fu Yeh, dkk (2016) 

Pembobotan parameter potensi imbuhan airtanah dilakukan setelah 

masing-masing parameter diberikan harkat atau nilai berdasarkan Tabel 1. 

Hasil pengharkatan pada setiap parameter diperoleh harkat total keseluruhan 

berdasarkan penjumlahan dan perkalian harkat masing-masing parameter 

dengan bobot yang diberikan. 

Harkat total = (3 x Litologi) + (2,5 x Penggunaan Lahan) + (2,0 x 

Kerapatan Kelurusan) + (1,5 x Kemiringan Lereng) + (1,5 x Kerapatan 

Drainase) 

2.2 Klasifikasi Potensi Imbuhan Airtanah 

Hasil pengharkatan dan pembobotan kemudian dilakukan klasifikasi 

pada kelas potensi imbuhan airtanah menggunakan metode equal interval 

dengan berdasarkan pada potensial nilai terendah dan potensial nilai tertinggi 

dari harkat setiap parameter yang digunakan. Melalui perhitungan potensial 

nilai terendah dan potensial nilai tertinggi dari setiap parameter potensi 

imbuhan airtanah dapat diperoleh rentang nilai yang digunakan dalam 

perhitungan kelas potensi. Hasil pembagian kelas potensi imbuhan airtanah 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi Kelas Potensi Imbuhan Airtanah 

No Kelas Potensi Imbuhan Airtanah Interval Kelas 

1 Sangat rendah 26.5 - 62.75 

2 Rendah 62.76 - 99 

3 Sedang 99.1 - 135.25 

4 Tinggi 135.26 - 171.5 

5 Sangat tinggi 171.51 - 207.75 

2.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

spasial pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang merupakan pendekatan dengan memberikan nilai 
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pengharkatan dengan bobot yang bergantung pada besar kecilnya pengaruh 

parameter terhadap tema atau objek yang dianalisis. Semakin besar bobot 

penimbang pada suatu parameter, maka semakin tinggi atau semakin penting 

parameter tersebut dalam analisis tersebut. Analisis spasial pendekatan 

kuantitatif berjenjang tertimbang dilakukan dengan teknik 

tumpangsusun/overlay pada seluruh parameter yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi spasial yang baru berupa zonasi potensi imbuhan 

airtanah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penggunaan Lahan 

Kegiatan interpretasi citra secara visual pada citra Landsat 8 OLI 

Kabupaten Bantul Tahun perekaman 30 Agustus 2020 dilakukan untuk 

mendapatkan parameter penggunaan lahan dengan mengamati kenampakan 

pada citra true color yang beresolusi spasial 30 meter sehingga mampu 

digunakan dalam peta penggunaan lahan skala 1:100.000. Proses klasifikasi 

penggunaan lahan menggunakan metode klasifikasi terbimbing dengan 

menggunakan algoritma maximum likelihood melalui pengambilan area 

sampel (training area) pada setiap objek penggunaan lahan. Terdapat lima 

objek penggunaan lahan yang diklasifikasi pada citra Landsat 8 OLI, yaitu 

bangunan, hutan/kebun campur, lahan kosong, sawah, dan tubuh air. 

Berdasarkan hasil klasifikasi digital, penggunaan lahan di Kabupaten Bantul 

didominasi oleh objek bangunan sebesar 39,776%. Luasan setiap objek 

penggunaan lahan yang terklasifikasi dapat dilihat pada Tabel 3. Uji akurasi 

dilakukan pada hasil klasifikasi menggunakan matriks uji akurasi dengan 

akurasi keseluruhan sebesar 86,27% dengan jumlah sampel benar sebanyak 44 

sampel dari 51 jumlah sampel total dan menghasilkan indeks kappa sebesar 

0,828 sehingga data hasil klasifikasi penggunaan lahan dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 
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Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul 

No Penggunaan Lahan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Bangunan 204,619 39,776 

2 Hutan dan Kebun Campuran 151,053 29,363 

3 Lahan Kosong 30,832 5,993 

4 Lahan Pertanian 120,861 23,494 

5 Badan Air 7,067 1,374 

3.2 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng digunakan sebagai parameter dalam penentuan 

daerah imbuhan airtanah yang cukup penting. Kemiringan lereng akan 

mempengaruhi proses peresapan air ke dalam tanah. Semakin besar nilai 

derajat kemiringan suatu wilayah, maka tingkat infiltrasinya akan semakin 

kecil dan menyebabkan potensi imbuhan airtanah menjadi kecil. Suatu daerah 

yang memiliki derajat kemiringan lereng tinggi menyebabkan air hujan 

maupun air permukaan akan mengalir di atas permukaan tanah secara lebih 

deras ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Hal tersebut mengakibatkan tingkat 

infiltrasi dari daerah tersebut menjadi rendah. 

Pembuatan data parameter kemiringan lereng di Kabupaten Bantul 

menggunakan data kontur peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000. 

Data kontur tersebut diolah menjadi data Digital Terrain Model (DTM) untuk 

membentuk gambaran secara tiga dimendi dari Kabupaten Bantul. Data DTM 

yang telah diperolah selanjutnya diidentifikasi kemiringan lerengnya dan 

diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng Hsin-Fu Yeh, dkk 

(2016) yang terbagi menjadi 4 kelas kemiringan lereng, yaitu 0° - 10°, 10° - 20°, 

20° - 35°, dan 35° - 60°. Pemetaan kemiringan lereng di Kabupaten Bantul 

menghasilkan sebaran kemiringan lereng yang didominasi oleh kelas 

kemiringan lereng 0° - 10° dengan luasan sebesar 81,777%. Luasan kelas 

kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 4. Uji akurasi dilakukan pada data 

hasil klasifikasi kemiringan dengan melakukan pengecekan kemiringan lereng 

dilapangan pada 51 titik sampel yang menghasilkan akurasi sebesar 88,235%. 
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Tabel 4. Luas Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul 

No Kemiringan Lereng Luas (km2) Persentase (%) 

1 0° - 10° 420,606 81.777 

2 10° - 20° 55,724 10,834 

3 20° - 35° 33,401 6,494 

4 35° - 60° 4,596 0,893 

3.3 Litologi 

Litologi digunakan sebagai parameter dalam penelitian potensi 

imbuhan airtanah karena dapat mempengaruhi jumlah resapan air di suatu 

daerah. Litologi dapat mengendalikan infiltrasi dan perkolasi aliran air melalui 

rongga antar batuan. Semakin besar rongga antar batuan, maka batuan tersebut 

dapat menyimpan air dengan baik sehingga potensi imbuhan airtanahnya 

menjadi semakin besar. Data parameter litologi dapat diperoleh melalui 

analisis struktur geologi yang ada pada Peta Geologi Lembar Yogyakarta skala 

1:100.000. Suatu struktur geologi memiliki batuan penyusun yang spesifik 

sehingga dapat ditentukan jenis litologinya. Analisis struktur geologi 

Kabupaten Bantul yang ada di Peta Geologi menunjukkan bahwa Kabupaten 

Bantul memiliki 7 jenis struktur geologi.  

Struktur geologi yang ada di Kabupaten Bantul antara lain Aluvial, 

Endapan Gunungapi Merapi Muda, Formasi Sambipitu, Formasi Semilir, 

Formasi Sentolo, Formasi Wonosari, dan Formasi Nglanggeran. Sebagian 

besar batuan yang ada di setiap struktur geologi di Kabupaten Bantul termasuk 

kedalam jenis litologi batuan sedimen. Jenis batuan lava yang ada di Formasi 

Nglanggeran masuk ke dalam klasifikasi jenis litologi batuan beku, tetapi tidak 

mendominasi pada formasi tersebut sehingga Formasi Nglanggeran dapat 

diklasifikasikan kedalam jenis litologi batuan sedimen. Formasi Nglanggeran 

didominasi oleh endapan breksi gunungapi karena mengalami pengendapan 

yang menerus dari periode vulkanisme ke periode pascavulkanisme (karbonat) 

(Surono, 2009).  
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Tabel 5. Luas Jenis Litologi di Kabupaten Bantul 

No Litologi Luas (km2) Persentase (%) 

1 
Batuan Sedimen (Pasiran-

Bongkahan, Vulkanistik) 
514,327 100 

2 Batuan Sekis atau Asbak 0 0 

3 Batuan Metamorf 0 0 

4 Batuan Marmer atau Dolomit 0 0 

5 Batuan Beku 0 0 

3.4 Kerapatan Drainase 

Kerapatan drainase digunakan sebagai parameter dalam penentuan 

potensi imbuhan airtanah karena dapat menunjukkan karakteristik zona 

resapan di suatu tempat dan menunjukkan kemampuan aliran sungai dalam 

mengisi ulang sistem airtanah. Semakin besar kerapatan drainase di suatu 

wilayah, maka potensi imbuhan airtanah di wilayah tersebut menjadi semakin 

besar. Data parameter kerapatan drainase dapat diperoleh melalui proses 

otomasi data DTM (Digital Terrain Model) pada Kabupaten Bantul. Hasil 

proses otomasi menghasilkan jaringan drainase yang kemudian 

diklasifikasikan menjadi 5 kelas kerapatan drainase berdasarkan Hsin-Fu Yeh, 

dkk (2016), yaitu 0 segmen/km2, 0 – 2 segmen/km2, 2 – 4 segmen/km2, 4 – 6 

segmen/km2, dan 6 – 10 segmen/km2. Berdasarkan hasil proses otomasi data 

DTM untuk menentukan jaringan drainase di Kabupaten Bantul secara 

otomatis menunjukkan bahwa kerapatan drainase di Kabupaten Bantul 

didominasi oleh kelas kerapatan drainase 2 – 4 segmen/km2 dengan luasan 

sebesar 79,829%. 

Tabel 6. Luas Kerapatan Drainase di Kabupaten Bantul 

No Kerapatan Drainase (segmen/km2) Luas (km2) Persentase (%) 

1 0 2,68 0,521 

2 0 – 2 47,948 9,322 

3 2 – 4 410,593 79,829 

4 4 – 6 53,117 10,327 

5 6 – 10 0 0 

3.5 Kerapatan Kelurusan 

Kerapatan kelurusan mempengaruhi tingkat potensi imbuhan airtanah 

karena kelurusan dapat menyebabkan rekahan atau celah antar batuan sehingga 

dapat berpengaruh pada tingkat infiltrasi dan perkolasi di suatu daerah. 
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Pemetaan kerapatan kelurusan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan 

menggunakan teknik interpretasi secara visual pada data DTM (Digital Terrain 

Model) daerah kajian yang memperhatikan sesar, kekar, lipatan, dan rekahan 

yang ada di peta Geologi Lembar Yogyakarta skala 1:100.000. Kenampakan 

kelurusan di permukaan bumi dicerminkan dengan adanya kelurusan morfologi 

yang disebabkan oleh relief, seperti kelurusan lembah, pungung bukit, dan 

sungai. Hasil interpretasi kelurusan kemudian diproses untuk mendapatkan 

tingkat kerapatan kelurusan yang diklasifikasi menjadi 6 kelas kerapatan 

kelurusan berdasarkan Hsin-Fu Yeh, dkk (2016). Hasil interpretasi kelurusan 

yang dilakukan di Kabupaten Bantul menghasilkan jumlah kelurusan sebesar 

386 kelurusan. Kabupaten Bantul didominasi oleh kelas kerapatan 0 

segmen/km2 dengan luasan sebesar 60,514% karena Kabupaten Bantul 

didominasi oleh dataran rendah di bagian tengah sehingga kenampakan 

kelurusan tidak ditemukan di wilayah tersebut. 

Tabel 7. Luas Kerapatan Kelurusan di Kabupaten Bantul 

No 
Kerapatan Kelurusan 

(segmen/km2) 
Luas (km2) Persentase (%) 

1 0 311,302 60,514 

2 0 – 2 177,918 34,586 

3 2 – 3 17,315 3,366 

4 3 – 4 7,351 1,429 

5 4 – 5 0,542 0,105 

6 5 – 6 0 0 

3.6 Potensi Imbuhan Airtanah 

Penentuan potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul ditentukan 

melalui aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan 

menggunakan beberapa parameter, antara lain parameter litologi, kerapatan 

kelurusan, penggunaan lahan, kerapatan drainase, dan kemiringan lereng. Hasil 

pembuatan data parameter akan dilakukan pengharkatan (scoring) dan 

pembobotan menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang untuk 

menghasilkan nilai harkat total yang akan dikelaskan menjadi lima kelas 

potensi imbuhan airtanah, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Hasil penentuan potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul 
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menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki 3 kelas potensi imbuhan 

airtanah, yaitu kelas sedang, tinggi, dan sangat tinggi.  

Tabel 8. Luas Kelas Potensi Imbuhan Airtanah di Kabupaten Bantul 

No Kelas Potensi Imbuhan Airtanah Luas (km2) Persentase (%) 

1 Sangat rendah 0 0 

2 Rendah 0 0 

3 Sedang 193,948 37,708 

4 Tinggi 318,072 61,841 

5 Sangat tinggi 2,319 0,451 

Total Luas 514,327 100 

Pengaruh parameter litologi dalam hasil zonasi potensi imbuhan airtanah 

di Kabupaten Bantul cukup besar. Kabupaten Bantul memiliki jenis litologi 

berupa batuan sedimen yang membuatnya memiliki pengaruh pada harkat total 

yang tinggi, yaitu harkat sebesar 30 dengan bobot 3 yang menghasilkan harkat 

total sebesar 90. Hal tersebut membuat harkat total dari seluruh parameter 

didominasi oleh harkat dari parameter litologi. Melalui jenis litologi berupa 

batuan sedimen, Kabupaten Bantul tidak memiliki potensi imbuhan airtanah 

pada kelas sangat rendah dan rendah. Batuan sedimen terbentuk dari proses 

sedimentasi yang meliputi proses pelapukan, erosi, transportasi, pengendapan, 

dan deagenesa (pembatuan) yang mempunyai nilai variasi porositas sekitar 0 – 

9%. Hal tersebut dikarenakan batuan sedimen memiliki rongga antar batuan 

yang cukup besar sehingga dapat menyimpan dan meloloskan air dengan baik. 

Kelas potensi sedang dengan rentang nilai harkat 99,1 – 135,25 memiliki 

luas 193,948 km2 yang didominasi pada dataran rendah. Kelas potensi tinggi 

dengan rentang nilai harkat 135,26 – 171,5 memiliki luas 318,072 km2 yang 

tersebar pada daerah perbukitan dan sebagian dataran rendah. Kelas potensi 

sangat tinggi dengan rentang harkat total antara 171,51 – 207,75 memiliki luas 

2,319 km2 yang didominasi pada Kecamatan Imogiri. Hasil analisis potensi 

imbuhan airtanah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan penentuan kebijakan pada manajemen airtanah 

secara terpadu dan berkelanjutan.
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Gambar 1. Peta Potensi Imbuhan Airtanah di Kabupaten Bantul 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pembuatan peta potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul 

menggunakan analisis spasial pendekatan kuantitatif berjenjang 

tertimbang pada 5 parameter, yaitu penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

litologi, kerapatan drainase, dan kerapatan kelurusan. Parameter tersebut 

menghasilkan nilai harkat yang kemudian diklasifikasi kedalam lima kelas 

potensi imbuhan airtanah, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. 

2. Potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul memiliki tiga kelas potensi. 

Kelas potensi sedang memiliki luas 193,948 km2 yang didominasi pada 

dataran rendah. Kelas potensi tinggi memiliki luas 318,072 km2 yang 

tersebar pada daerah perbukitan dan sebagian dataran rendah. Kelas 

potensi sangat tinggi memiliki luas 2,319 km2 yang didominasi pada 

Kecamatan Imogiri.  

4.2 Saran 

1. Perlu adanya analisis terkait parameter imbuhan airtanah selain yang 

digunakan peneliti untuk menentukan zonasi potensi imbuhan airtanah, 

seperti intensitas hujan, tingkat infiltrasi, dan tingkat permeabilitas. 

2. Hasil analisis potensi imbuhan airtanah dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penentuan kebijakan 

pada manajemen airtanah secara terpadu dan berkelanjutan. 
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