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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia maupun mahluk hidup lain yang ada di bumi. Air digunakan pada 

berbagai aspek kehidupan, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, 

industri, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Terdapat banyak 

sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan, baik 

berupa air permukaan yang berada di sungai, waduk, danau, telaga, rawa, dan 

tampungan air lainnya, maupun air bawah permukaan berupa airtanah dan 

mata air. 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 yang diberikan oleh alam. Imbuhan airtanah secara sederhana 

merupakan proses masuknya air pada zona jenuh atau dapat diartikan sebagai 

proses pengisian kembali air ke dalam suatu lapisan akuifer (Priyana dan 

Danardono, 2020). Menurut Lubis (2006) dalam Suprayogi, dkk (2018) 

menyebutkan bahwa wilayah imbuhan airtanah atau daerah resapan air 

(recharge area) adalah wilayah dimana air yang berada di permukaan tanah, 

baik air hujan maupun air permukaan, mengalami proses peresapan (infiltrasi) 

secara gravitasi melalui lubang pori-pori tanah/batuan atau celah/rekahan 

pada tanah/batuan kemudian mampu mengalirkannya sampai zona jenuh. 

Karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah menyebabkan setiap tempat 

memiliki kemampuan meresapkan air yang berbeda-beda.  

Kabupaten Bantul merupakan dataran fluviovulkan (fluvio volcanic 

plain) Gunung Merapi Muda yang termasuk dalam cekungan airtanah 

Sleman, Yogyakarta. Morfostruktur Kabupaten Bantul merupakan sebuah 

graben yang dibatasi oleh dinding patahan (horst), yaitu dinding patahan 

perbukitan Baturagung di bagian timur dan dinding patahan perbukitan 
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Menoreh di bagian barat (Santosa dan Adji, 2014). Dinding patahan tersebut 

berperan sebagai tembok penahan aliran airtanah sehingga membuat airtanah 

akan terkumpul secara kontinu pada wilayah tersebut. Ketersediaan airtanah 

yang tinggi di graben Bantul harus diimbangi dengan pengelolaan airtanah 

yang baik untuk melestarikan sumberdaya air yang ada. Masalah mengenai 

airtanah sekarang ini dipicu semakin mengecilnya daerah resapan air 

(recharge area) yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk dan 

perkembangan wilayah. 

Perkembangan sifat kekotaan dari Kota Yogyakarta membuat 

kabupaten di sekitarnya mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan. 

Perkembangan sifat kekotaan tersebut memicu adanya pembangunan lahan 

terbangun di Kabupaten Bantul yang berupa kawasan permukiman, industri, 

fasilitas umum, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian Rumetna (2017) 

menyebutkan bahwa, permukiman di Kabupaten Bantul pada tahun 2011 

sampai 2015 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 209,1245 Ha per tahun. 

Hal tersebut dapat menimbulkan efek pada terganggunya proses hidrologi, 

yaitu proses infiltrasi air hujan maupun air permukaan untuk masuk ke dalam 

tanah. Penurunan laju infiltasi akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman 

dapat menyebabkan bencana banjir seperti yang terjadi di beberapa kota 

besar, seperti Jakarta dan Semarang (Kodoatie dan Sjarief, 2008 dalam 

Purnama, 2016).  

Kondisi berkurangnya daerah resapan air juga berakibat buruk bagi 

fungsi hidrogeologis kawasan, yaitu fluktuasi posisi muka airtanah dataran 

Jogja pada saat musim kemarau yang mengalami penurunan sebesar 5 – 10 

meter (Murtianto, 2007). Oleh karena itu, imbuhan airtanah merupakan faktor 

yang sangat penting dalam proses pembentukan airtanah karena berfungsi 

sebagai penyeimbang atau penentu terpeliharanya kelestarian airtanah. 

Perencanaan dan pengelolaan secara terpadu terhadap sumberdaya airtanah 

sangat penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kemampuan 

akuifer dalam menyediakan airtanah. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

dengan memetakan sebaran potensi imbuhan airtanah sehingga dapat 
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diketahui lokasi yang dapat digunakan dalam penentuan kawasan konservasi 

airtanah demi terjaganya ketersediaan airtanah. 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang cukup pesat memungkinkan pengolahan maupun 

analisis data-data bereferensi geografis untuk kebutuhan pada berbagai 

bidang. Penerapan teknologi penginderaan jauh dan SIG dalam bidang 

hidrologi berupa kajian sumberdaya air telah banyak dilakukan dan telah 

diterima secara ilmiah. Potensi imbuhan airtanah tidak dapat dilihat secara 

langsung melalui data penginderaan jauh, tetapi perlu proses pengolahan data 

terlebih dahulu. Potensi imbuhan airtanah dapat diketahui dengan melakukan 

pemrosesan pada faktor-faktor penentu potensi imbuhan airtanah, seperti 

faktor penutup lahan dan faktor geologi (litologi, kemiringan lereng, 

kerapatan kelurusan, dan kerapatan drainase) (Hsin-Fu Yeh, dkk., 2016). Data 

tersebut dilakukan analisis dengan SIG menggunakan metode analisis spasial 

pendekatan kualitatif berjenjang tertimbang, sehingga akan menghasilkan 

sebaran potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kabupaten Bantul mengalami perembetan sifat kekotaan dari Kota 

Yogyakarta yang mengakibatkan perubahan fisik pada daerah tersebut yang 

ditandai dengan pembangunan lahan terbangun yang cukup pesat. 

Pembangunan lahan terbangun berupa lahan permukiman mengakibatkan 

berubahnya imbuhan airtanah yang ada sehingga dapat mengganggu proses 

infiltrasi dari air hujan maupun air permukaan. Terganggunya proses infiltrasi 

bisa berakibat pada penurunan muka airtanah pada musim kemarau dan 

terjadinya banjir seperti yang terjadi di Jakarta dan Semarang. Hal tersebut 

melatarbekalangi perlu dilakukannya pemetaan zonasi potensi imbuhan 

airtanah di Kabupaten Bantul, sehingga dapat diketahui lokasi yang dapat 

digunakan dalam penentuan kawasan konservasi airtanah demi terjaganya 

ketersediaan airtanah. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 

diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan-permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana identifikasi potensi imbuhan airtanah menggunakan data 

penginderaan jauh di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana sebaran potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, 

dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini yang diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Membuat peta potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul. 

2. Menganalisis sebaran potensi imbuhan airtanah di Kabupaten Bantul. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Pada penelitian yang berjudul “Zonasi Potensi Imbuhan Airtanah 

Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di 

Kabupaten Bantul” ini memiliki beberapa manfaat yang diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan geografi, khususnya cabang ilmu 

hidrologi. 

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai sebaran potensi imbuhan airtanah yang ada di 

Kabupaten Bantul sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penentuan 

kebijakan pada manajemen airtanah secara terpadu dan berkelanjutan 

oleh instansi terkait. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Airtanah 

Airtanah merupakan air yang menempati pori-pori batuan di bawah 

permukaan tanah pada zona jenuh air (saturated zone) (Santosa dan Adji, 

2014). Air yang terinfiltrasi akan menjadikan tanah lembab, apabila 

kelembaban tanah mulai jenuh, maka air akan bergerak secara lateral yang 

selanjutnya pada tempat yang memungkinkan akan ke luar ke permukaan 

tanah yang disebut dengan sub surface water, sedangkan kemungkinan lain 

adalah bergerak secara vertikal ke bagian tanah yang lebih dalam karena 

gravitasi dan melalui proses perkolasi selanjutnya menjadi airtanah 

(groundwater) (Sigit, 2010). Sumberdaya airtanah bersifat dapat diperbaharui 

(re-newable) secara alami, karena airtanah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam siklus hidrologi di bumi (Santosa dan Adji, 2014). 

Terminologi air bawah tanah dan airtanah dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Terminologi air bawah tanah dan airtanah (Sumber: Todd, 

1980) 

Airtanah memiliki beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan 

letak dan kondisinya di dalam formasi-formasi tanah dan batuan cadas jenuh. 

Todd (1980) mengklasifikasikan airtanah ke dalam 3 jenis, yaitu: 
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1. Air meteorik, merupakan air yang berasal dari atmosfer dan mencapai 

zona kejenuhan dengan cara sebagai berikut : 

a. Secara langsung oleh infiltrasi pada permukaan tanah 

b. Secara tidak langsung oleh perembesan influen (dimana kemiringan 

muka airtanah menyusup di bawah air permukaan) dari danau, 

sungai, saluran buatan, dan lautan. 

c. Secara langsung dengan cara kondensasi uap air (jarang terjadi) 

2. Air konat, merupakan air yang terjebak pada beberapa batuan sedimen 

atau gunung pada saat awal pembentukan. Air tersebut biasanya disebut 

dengan fossil water. 

3.  Air juvenil, merupakan air yang baru ditambahkan pada zona 

kejenuhan dari kerak bumi yang dalam, seperti air magmatik, air 

gunung api, dan air kosmik. 

Pengelompokan airtanah berdasarkan letak kedalamannya menurut 

Wuryantoro (2007) dalam Pangestu (2018) adalah sebagai berikut: 

1. Airtanah dalam, merupakan airtanah yang berada di bawah lapisan 

airtanah dangkal dan diantara dua lapisan impermeable. Airtanah dalam 

merupakan akuifer bawah yang dimanfaatkan sebagai sumber air 

minum penduduk kota, perkantoran, perhotelan, dan industri.  

2. Airtanah dalam yang bertekanan besar, merupakan airtanah yang dapat 

memancar ke permukaan tanah melalui patahan atau retakan batuan 

secara alami, sumber air ini disebut air artesis. Apabila tanah digali atau 

dibor ke dalam mencapai akuifer bertekanan, maka air memancar 

melalui lubang sumur yang disebut sumur artesis. 

3. Airtanah dangkal, merupakan airtanah yang berada dibawah permukaan 

tanah dan diatas batuan impermeable. Airtanah dangkal merupakan 

akuifer atas yang disebut dengan air freatis. Airtanah dangkal 

dimanfaatkan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dengan membuat sumur rumahan. Letak airtanah dapat dilihat pada 

Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Letak airtanah (Sumber: Plummer dan Geary, 1995 dalam 

Istiqamah, 2018) 

Airtanah merupakan salah satu sumber daya air yang baik untuk air 

minum atau kebutuhan air bersih lainnya karena adanya berbagai keuntungan 

dibanding dengan sumber air lainnya. Menurut Travis (1977) dalam Santosa 

dan Adji (2014) menyebutkan bahwa keuntungan menggunakan airtanah 

untuk air bersih antara lain: (i) kualitasnya relatif lebih baik dibandingkan air 

permukaan dan tidak terpengaruhi musim, (ii) cadangan airtanah lebih besar 

dan mudah diperoleh, dan (iii) tidak memerlukan tandon serta jaringan 

transmisi untuk mendistribusikannya, sehingga biayanya murah. 

1.5.1.2 Akuifer 

Keberadaan airtanah sangat tergantung pada karakteristik material 

penyusun atau geologi di suatu tempat, seperti struktur geologi, susunan 

litologi, besarnya jumlah curah hujan, dan besarnya infiltrasi yang masuk ke 

dalam tanah. Airtanah terdapat pada beberapa struktur geologi, salah satunya 

adalah akuifer. Akuifer adalah formasi batuan yang mempunyai susunan 

sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan air dan secara signifikan 

mampu mengalirkan air pada kondisi alaminya (Priyana dan Danardono, 

2020). Pembentukan akuifer dan karakteristik airtanah dipengaruhi oleh 

banyak faktor, yaitu: (i) genesis yang menunjukkan asal usul atau kronologi 

proses geomorfologi masa lampau yang mempengaruhi pembentukan 

bentang lahan, (ii) lingkungan pengendapan tempat batuan dasar diendapkan, 

(iii) komposisi mineral batuan penyusun akuifer, (iv) proses dan pola 
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pergerakan airtanah di dalam akuifer, dan (v) lamanya airtanah tinggal dalam 

akuifer atau terjebak pada suatu lapisan batuan penyusun akuifer (Santosa dan 

Adji, 2014). 

Ketersediaan airtanah pada akuifer bergantung pada sifat akuifer, yaitu 

porositas dan permeabilitas. Porositas atau kesarangan adalah sifat akuifer 

untuk dapat menyimpan air tanah, sedangkan permeabilitas adalah 

kemampuan untuk meloloskan airtanah. Kedua sifat akuifer tersebut sangat 

berpengaruh terhadap ketersediaan airtanah pada suatu lapisan geologi, 

karena airtanah berada di antara rongga-rongga dalam lapisan batuan tersebut. 

Ditinjau secara geologis, 90% airtanah terdapat pada akuifer yang tersusun 

dari material lepas berupa kerikil dan pasir. Akuifer ini umumnya dijumpai 

pada endapan alluvial. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa formasi 

batuan lain yang dapat mengandung airtanah, seperti batu gamping, batuan 

vulkanik, batu pasir, dan konglomerat serta batuan beku dan metamorf 

(Suprayogi, dkk., 2018). Menurut Seyhan (1997) menyatakan bahwa, 

kemampuan batuan dalam menyimpan dan mengalirkan air terdapat empat 

jenis batuan, yaitu: 

a. Akuifer, merupakan lapisan pembawa atau mengandung air karena 

terdapat cukup batuan yang mampu meloloskan air. Contoh: kerikil, 

pasir, dan batu gamping rekahan. 

b. Aquilud, merupakan lapisan yang mampu menyimpan air, tetapi tidak 

dapat mengalirkan air dalam jumlah tertentu. Contoh: lempung, serpih, 

tuf halus, dan lanau. 

c. Aquitard, merupakan lapisan yang dapat menyimpan air dan 

mengalirkan dalam jumlah terbatas. Contohnya: lempung pasiran 

(sandy clay). 

d. Aquifug, merupakan lapisan batuan yang kedap air, tidak dapat 

menyimpan dan mengalirkan air. Contoh: batuan kristalin dan 

metamorf kompak. 

Akuifer menempati beberapa lapisan geologi yang mempengaruhi 

karakteristik dari akuifer tersebut. Menurut Priyana dan Danardono (2020), 

akuifer dibagi menjadi empat macam berdasarkan litologinya, yaitu: 
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a. Akuifer bebas (unconfined aquifer) 

Akuifer bebas atau tak tertekan merupakan formasi batuan atau lapisan 

pembawa air (akuifer) dimana muka airtanah merupakan bidang batas 

sebelah atas dan bagian bawah terbatasi oleh lapisan kedap air. Akuifer 

bebas ini berbatasan langsung dengan zona tidak jenuh di bagian atas 

sehingga tekanan air tidak sebesar pada akuifer tertekan. Akuifer bebas 

ini umumnya terdapat pada lapisan yang mengandung pasir, pasir 

kerikilan, tuga pasiran, atau pasir lanauan. Muka airtanah pada akuifer 

ini sangat mudah berubah-ubah tergantung dari luasanya daerah 

imbuhan atau banyaknya imbuhan (recharge), dan juga besarnya 

kuantitas airtanah yang keluar (discharge). 

b. Akuifer tertekan (confined aquifer) 

Akuifer tertekan merupakan formasi batuan atau lapisan pembawa air, 

dimana airtanah terletak di bawah lapisan kedap air (impermeable 

layer) sehingga memiliki tekanan lebih besar daripada tekanan 

atmosfer. Akuifer ini apabila dilakukan pengeboran, maka akan 

terbentuk sumur artesis yang airtanahnya berada tepat di permukaan 

tanah atau bahkan meluap ke permukaan tanah karena kedudukan 

airtanahnya sejajar atau bahkan lebih tinggi dari permukaan tanahnya. 

Letak  akuifer bebas dan tertekan dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

 

Gambar 1.3 Akuifer bebas dan akuifer tertekan (Sumber: 

www.google.com) 

http://www.google.com/
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c. Akuifer bocor (leakage aquifer) 

Akuifer bocor merupakan suatu lapisan pembawa air dimana airtanah 

terletak di bawah lapisan yang setengah kedap air (akuatard), sehingga 

akuifer ini terletak antara akuifer bebas dan akuifer tertekan. Pada 

akuifer ini jika dilakukan pemompaan yang kuat pada akuifer bebas 

atau akuifer tertekan, maka menyebabkan air mengalir tidak hanya 

secara horizontal, namun juga vertikal melintasi lapisan akuitard yang 

semi kedap air, ke atas maupun ke bawah. 

d. Akuifer menggantung (perched aquifer) 

Akuifer menggantung adalah akuifer yang mempunyai masa airtanah 

seakan-akan terpisah dari airtanah induk oleh suatu lapisan yang relatif 

kedap air dan tidak begitu luas. Akuifer ini terletak diatas zona jenuh 

air (saturated zone). 

1.5.1.3 Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari 

atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer, dan proses ini berlangsung terus 

menerus (Darwis, 2018). Siklus hidrologi secara alamiah menujukkan 

gerakan air di permukaan bumi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke 

atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak 

pernah berhenti, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai, 

danau/waduk, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia 

atau mahluk hidup lainnya (Asdak, 2004). Penggambaran siklus hidrologi 

dapat dilihat pada Gambar 1.4 dibawah. Menurut Suprayogi, dkk (2018) 

menyebutkan bahwa siklus hidrologi dimulai dari proses evaporasi atau 

penguapan yang terjadi pada permukaan air terbuka dan permukaan tanah 

terjadi akibat panas dari matahari, demikian pula halnya dengan transpirasi 

yaitu penguapan dari permukaan tanaman juga bersumber dari panas 

matahari. Uap air hasil evapotranspirasi ini pada ketinggian tertentu akan 

berubah menjadi awan, yang kemudian oleh perubahan suhu berkondensasi 

menjadi presipitasi dalam bentuk hujan, hujan es, embun, ataupun salju. 
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Gambar 1.4 Siklus hidrologi (Sumber: www.siswapedia.com) 

Air yang turun ke daratan yang tidak ada tumbuhan atau benda lainnya, 

maka air hujan akan langsung jatuh ke permukaan tanah. Sedangkan pada 

tempat yang ada tumbuhan atau benda lain, maka air hujan yang jatuh akan 

ditahan dan melekat di permukaan tumbuhan atau benda tersebut. Bagian air 

yang ditahan dan melekat di permukaan tumbuhan disebut dengan air 

intersepsi. Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1987) menyebutkan bahwa, 

sebagian air hujan yang tiba ke permukaan tanah akan masuk ke dalam tanah 

(infiltrasi). Bagian lain yang meruoakan kelebihan akan mengisi lekuk-lekuk 

permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah yang rendah, masuk ke 

sungai-sungai dan akhirnya ke laut. Dalam perjalanan ke laut sebagian akan 

menguap dan kembali ke udara. Sebagian air yang masuk ke dalam tanah 

keluar kembali segera ke sungai-sungai (interflow), tetapi sebagian besar akan 

tersimpan sebagai airtanah (groundwater) yang akan keluar sedikit demi 

sedikit dalam jangka waktu yang lama ke permukaan tanah di daerah-daerah 

yang rendah (groundwater runoff). 

1.5.1.4 Imbuhan Airtanah 

Keberadaan airtanah secara kuantitas dipengaruhi oleh masukan atau 

imbuhan yang diberikan oleh alam. Imbuhan airtanah secara sederhana 

merupakan proses masuknya air pada zona jenuh atau dapat diartikan sebagai 

proses pengisian kembali air ke dalam suatu lapisan akuifer (Priyana dan 

Danardono, 2020). Imbuhan airtanah bersumber dari dua proses transportasi 

air dalam siklus hidrologi, yaitu infiltrasi dan perkolasi. Menurut Lubis 
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(2006) dalam Suprayogi, dkk (2018) menyebutkan bahwa wilayah imbuhan 

airtanah atau daerah resapan air (recharge area) adalah wilayah dimana air 

yang berada di permukaan tanah, baik air hujan maupun air permukaan, 

mengalami proses peresapan (infiltrasi) secara gravitasi melalui lubang pori-

pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan.  

Persyaratan daerah resapan air menurut Keppres RI No. 32 Tahun 1990 

adalah (1) daerah dengan curah hujan tinggi; (2) struktur tanah yang mudah 

meresapkan air; (3) bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan 

secara besar-besaran (misalnya kerucut gunungapi dengan endapan lahar dan 

elevasi tinggi). Freeze dan Cherry (1979) dalam Suprayogi, dkk (2018) 

menyebutkan bahwa, untuk mengindentifikasi daerah resapan dapat 

memperhatikan ciri-ciri berikut: 

1. Daerah resapan adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam 

tanah hingga mencapai mintakat jenuh. Dalam mintakat jenuh ini akan 

terbentuk gradient muka airtanah, dan airtanah akan mengalir dari 

tempat yang muka airtanahnya lebih tinggi ke tempat yang muka 

airtanahnya lebih rendah yang biasanya berupa daerah pelepasan. 

2. Dalam jarring-jaring aliran (flownet), posisi arah aliran airtanah dalam 

daerah resapan akan tergambarkan menjauhi muka airtanah. 

3. Daerah satu sistem aliran airtanah yang sama, daerah resapan umumnya 

mempunyai komposisi garam dan mineral lebih rendah daripada di 

daerah pelepasan. 

4. Daerah resapan juga dapat ditentukan dengan melihat sebaran 

vegetasinya. 

5. Daerah resapan juga dapat ditentukan dengan melihat penurunan 

tekanan air pada lubang bor. Hal ini berbeda dengan daerah pelepasan 

yang mengalami kenaikan tekanan air. 

Realisasi di lapangan dalam menentukan daerah resapan tidaklah 

mudah, karena tidak ada fenomena di permukaan bumi yang mengindikasikan 

daerah resapan secara jelas. Misalnya penentuan daerah resapan dengan 

melihat sebaran vegetasinya. Di Indonesia hal tersebut sulit dilakukan karena 

keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Daerah resapan yang terletak pada 
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daerah yang lebih tinggi tidak selalu berlaku, karena pergerakan airtanah 

sering kali bukan hanya ditentukan oleh gravitasi namun juga oleh kondisi 

geologi, contohnya fenomena intrusi air laut (Suprayogi, dkk., 2018). 

Salah satu cara penentuan daerah resapan adalah melalui pendekatan 

hidrogeomorfologi yang mendasarkan pada parameter daerah resapan. 

Berdasarkan penelitian Hsin-Fu Yeh, dkk (2016) menyebutkan bahwa 

pemetaan zonasi potensi imbuhan airtanah dapat dilakukan dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan beberapa 

parameter, diantaranya sebagai berikut: 

a. Penggunaan lahan merupakan segala macam campur tangan manusia, 

baik secara menetap ataupun berpindah-pindah, terhadap suatu 

kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang secara 

keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan 

baik material maupun spiritual, ataupun keduanya (Yunus dan Harini, 

2005). Parameter penggunaan lahan mempengaruhi proses 

evapotranspirasi, limpasan, dan infiltrasi di suatu daerah.  

b. Litologi merupakan deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan 

karakteristiknya, seperti warna, tekstur, komposisi mineral, dan ukuran 

butir (Bates dan Jackson, 1984). Parameter ini dapat berhubungan 

dengan perkolasi aliran air sehingga mempengarhi jumlah resapan air 

disuatu wilayah. 

c. Kelurusan merupakan kenampakan berupa garis lurus atau lengkungan 

dengan panjang yang berbeda-beda, umumnya berhubungan dengan 

rekahan dan batas litologi, serta relief geomorfik yang muncul dengan 

perbedaan tonal (komposisi warna) pada citra (Herlambang dan 

Novranza, 2016). 

d. Kemiringan lereng merupakan ukurang kemiringan lahan relatif terhadap 

bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat 

kecuraman lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng semuanya akan 

mempengaruhi besarnya erosi dan aliran permukaan (Arsyad, 1989). 

Kemiringan lereng sangat berpengaruh pada tingkat infiltrasi yang terjadi 

dan selanjutnya akan mempengaruhi potensi imbuhan airtanah yang ada. 
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Daerah yang masuk dalam kategori datar memiliki tingkat infiltrasi yang 

lebih besar dibandingkan daerah yang masuk dalam kategori curam. 

e. Kerapatan drainase merupakan indeks yang menggambarkan kerapatan 

aliran sungai di suatu tempat (Utama, dkk., 2018). Kerapatan drainase 

dinyatakan dengan perbandingan antara panjang total sungai dengan luas 

daerah yang dikaji. Melalui kerapatan drainase dapat diketahui 

karakteristik zona resapan di suatu tempat dan menunjukkan kemampuan 

aliran sungai dalam mengisi ulang sistem airtanah. 

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi 

tentang objek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1999). Alat yang 

digunakan dalam memperoleh informasi tersebut berupa wahana seperti 

satelit, balon udara, ataupun pesawat tanpa awak dengan dibekali oleh sensor 

tertentu yang menghasilkan data berupa citra. Citra yang dihasilkan dapat 

melalui perekaman fotografis maupun non-fotografis. Perekaman fotografis 

merupakan perekaman yang menggunakan kamera sebagai alat dalam 

menghasilkan citra, sedangkan perekaman non-fotografis menggunakan alat 

pemindai atau penyiaman (scanner) dalam menghasilkan citra. Terdapat 

berbagai citra penginderaan jauh yang ada sekarang ini, salah satunya adalah 

citra Landsat 8 dengan bentuk wahana seperti pada Gambar 1.5.  

 

Gambar 1.5 Satelit Landsat 8 (Sumber: www.landsat.gsfc.nasa.gov) 
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Citra Landsat 8 merupakan salah satu data penginderaan jauh yang 

direkam melalui satelit yang dikembangkan oleh NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) dan agensi ilmiah pemerintah 

Amerika Serikat, yaitu USGS (United States Geological Survey) yang 

diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Satelit Landsat 8 terbang dengan 

ketinggian 705 km dari permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 

km x 183 km serta memiliki resolusi temporal 16 hari. Landsat 8 dibekali oleh 

dua sensor utama, yaitu sensor OLI (Onboard Operational Land Imager) 

yang terdiri dari 9 saluran dan TIRS (Thermal Infrared Sensor) yang terdiri 

dari 2 saluran. Setiap saluran yang dibawa oleh Landsat 8 memiliki 

karakteristik dan kegunaan yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Karakteristik Saluran Citra Landsat 8 OLI 

Saluran/Band 
Panjang 

Gelombang 
Resolusi Kegunaan 

Band 1 – 

Coastal aerosol 0,435 – 0,451 30 m 

Digunakan untuk studi 

mengenai aerosol dan daerah 

pesisir 

Band 2 – Blue 

0,452 – 0,512 30 m 

Digunakan untuk pemetaan 

batimetri, membedakan antara 

tanah dan vegetasi, atau pohon 

semusim dan berdaun jarum 

Band 3 – Green 

0,533 – 0,590 30 m 

Digunakan untuk proses 

analisis pantulan puncak 

vegetasi yang bermanfaat 

untuk menilai kekuatan 

tumbuhan 

Band 4 – Red 
0,636 – 0,673 30 m 

Digunakan untuk proses 

analisis perubahan vegetasi 

Band 5 – Near 

Infrared (NIR) 0,851 – 0,879 30 m 

Digunakan untuk analisis 

kandungan biomassa dan garis 

pantai 

Band 6 – Short 

waves infrared 

(SWIR) 1 
1,566 – 1,651 30 m 

Digunakan untuk analisis 

kelembaban tanah dan vegetasi 

serta mampu menembus awan 

tipis 

Band 7 – Short 

waves infrared 

(SWIR) 2 
2,107 – 2,294 30 m 

Digunakan untuk analisis 

kelembaban tanah dan vegetasi 

dengan lebih baik dan mampu 

menembus awan tipis 

Band 8 – 

panchromatic 0,503 – 0,676 15 m 

Digunakan untuk 

menghasilkan citra 

multispektral yang lebih tajam 

Band 9 – Cirrus 

1,363 – 1,384 30 m 

Digunakan untuk mendeteksi 

awan cirrus dan 

kontaminasinya 
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Band 10 – TIRS 

1 10,60 – 11,19 100 m 

Digunakan untuk pemetaan 

kajian termal, dan estimasi 

kelembaban tanah 

Band 11 – TIRS 

2 11,50 – 12,51 100 m 

Digunakan untuk pemetaan 

kajian termal, dan estimasi 

kelembaban tanah 

 Sumber: www.landsat.gsfc.nasa.gof 

Penginderaan jauh dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

menyelesaikan masalah di berbagai bidang, serta dapat dijadikan sebagai 

semacam kerangka kerja dalam menyelesaikan masalah terkait dengan aspek 

keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Melalui ketersediaan data citra 

dengan time series yang cukup panjang dapat digunakan untuk keperluan 

monitoring perubahan lahan, deforestasi, dan degradasi kawasan hutan. 

Penyelesaian masalah tersebut dapat dipermudah dengan menggunakan 

bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data 

geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan 

dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan, 

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya (Murai dalam 

Prayitno, 2000). SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, serta 

menganalisis objek-objek dan fenomena-fenomena yang memiliki referensi 

geografis sebagai karakteristik penting untuk dilakukan analisis. Prahasta 

(2005) menyebutkan bahwa SIG dapat diuraikan kedalam empat sub-sistem 

dalam memproses data bereferensi geografis yang digambarkan pada Gambar 

1.6, yaitu: 

a. Data input (masukan), bertugas untuk mengumpulkan, 

mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari 

berbagai sumber. Sub-sistem ini juga bertanggung jawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya 

ke dalam format (native) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG 

yang bersangkuta. 
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b. Data output (keluaran), bertugas untuk menampilkan atau 

menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang 

dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial) baik dalam 

bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafis, 

report, peta, dan lain sebagainya. 

c. Data management (manajemen data), bertugas untuk 

mengorganisasikan data spasial maupun tabel-tabel atribut ke dalam 

sebuah sistem basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil 

kembali, digunakan, diperbaharui, dan diedit. 

d. Data manipulation and analysis (manipulasi dan analisis), bertugas 

untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, sub-sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi 

dan penggunaan fungsi-fungsi, operator matematis, dan logika) dan 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

Gambar 1.6 Sub-sistem SIG (Sumber: Prahasta, 2005) 

Pengolahan data spasial menggunakan SIG dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik atau pendekatan yang biasa disebut dengan analisis spasial. 

Analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan 

sejumlah hitungan dan evaluasi logika yang dilakukan dalam rangka mencari 

ataupun menemukan hubungan atau pola-pola yang terdapat pada setiap 

unsur-unsur geografis yang terkandung dalam data digital dengan batas-batas 

wilayah studi tertentu (Prahasta, 2005). Fungsi dari analisis spasial antara 

lain: 
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a. Klasifikasi atau reclassify merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mengklasifikasikan kembali suatu data agar menjadi sebuah 

data spasial yang baru dan berdasarkan pada atribut tertentu. 

b. Jaringan atau network merupakan sebuah fungsi yang mengacu pada 

data spasial titik maupun garis sebagai suatu jaringan yang tidak 

terpisahkan. 

c. Overlay merupakan fungsi yang mengkombinasikan beberapa data 

spasial untuk menghasilkan data spasial baru dengan atribut tertentu. 

d. Buffering, yaitu fungsi untuk membuat data spasial baru berbentuk 

poligon dengan jarak tertentu dari suatu data masukan. 

e. 3D Analysis merupakan fungsi yang terdiri atas beberapa sub-fungsi 

yang berkaitan dengan pemrosesan dan presentasi data spasial yang 

terdapat di dalam ruang 3 dimensi atau permukaan digital. 

f. Digital Image Processing merupakan fungsi untuk memproses nilai 

data spasial berupa citra. 

Analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki 

beberapa metode-metode pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada 

data spasial yang memiliki klasifikasi data bersifat kualitatif, seperti 

data penggunaan lahan. 

b. Pendekatan kuantitatif binary merupakan pendekatan yang 

menggunakan operasi logika AND didalam algoritmanya. 

Pengharkatan terhadap parameter kelas yang digunakan hanya ada 

dua kelas, yaitu nilai 1 berarti diterima dan nilai 0 berarti tidak 

diterima. 

c. Pendekatan kuantitatif berjenjang merupakan pendekatan dengan 

memberikan nilai pengharkatan yang sama untuk setiap komponen 

yang digunakan dalam analisis. Hal tersebut berarti setiap 

komponen memiliki pengaruh yang sama terhadap objek yang 

dianalisis. 

d. Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang merupakan 

pendekatan dengan memberikan nilai pengharkatan dengan bobot 
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yang berbeda pada setiap komponen yang digunakan dalam 

analisis. Bobot setiap komponen tersebut bergantung pada besar 

kecilnya pengaruh komponen terhadap tema atau objek yang 

dianalisis. 

Kemajuan teknologi membuat kebutuhan terhadap data bereferensi 

geografi semakin meningkat. Data bereferensi geografis dapat dianalisis 

menggunakan SIG dengan berbagai metode dan pendekatan yang ada untuk 

memudahkan dalam pengambilan berbagai keputusan. Data bereferensi 

geografis dapat divisualisasikan lebih representatif seperti dalam bentuk peta 

maupun tampilan tiga dimensi agar pembaca dapat dengan mudah memahami 

maksud yang disampaikan dari data tersebut. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang potensi imbuhan airtanah sebelumnya telah 

dilakukan oleh Hsin-Fu Yeh, dkk (2016) di daerah Hualian, Taiwan. 

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis spasial pendekatan 

kuantitatif berjenjang tertimbang pada lima parameter. Parameter tersebut 

antara lain kemiringan lereng, kelurusan, kerapatan drainase, penggunaan 

lahan, dan litologi yang menghasilkan sebaran zona potensial imbuhan 

airtanah. Potensi imbuhan airtanah yang paling efektif terletak di Lembah 

Huatung karena wilayah tersebut memiliki lapisan gravel dan kerapatan 

drainase yang ada membantu aliran sungai untuk mengisi ulang airtanah. 

Deepa, dkk (2016) melakukan penelitian mengenai potensi imbuhan 

airtanah dan faktor yang mempengaruhi pergerakan airtanah dengan 

menggunakan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis di Sub 

DAS Manimuktha, India. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis 

spasial pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang pada parameter 

kerapatan drainase, geologi, kemiringan lereng, tanah, penggunaan lahan, dan 

kelurusan. Penelitian tersebut menghasilkan potensi imbuhan airtanah yang 

sangat tinggi terletak di dataran Manimuktha, badan air, dan daerah hilir. 

Sebanyak 34,4% air hujan masuk kedalam tanah dan kelurusan menghalangi 

air untuk infiltrasi pada daerah tersebut. 
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Santosa dan Adji (2014) melakukan penelitian terkait potensi imbuhan 

airtanah di Kabupaten Bantul menggunakan data lapangan yang dibantu oleh 

data penginderaan jauh. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis 

spasial pada parameter geomorfologi, pola aliran airtanah, dan 

hidrostratigrafi akuifer untuk menentukan daerah imbuhan dan penurapan 

airtanah. Hasil penelitian yang diperoleh berupa persebaran daerah imbuhan 

dan penurapan airtanah berdasarkan satuan geomorfologinya. Daerah 

tangkapan hujan bagi cekungan airtanah di Kabupaten Bantul meliputi 

dataran kaki Gunung Merapi, Perbukitan Sentolo, dan Perbukitan 

Baturagung. 

Purnama, dkk (2019) melakukan penelitian tentang kajian daerah 

imbuhan airtanah di Kabupaten Ngawi menggunakan penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografis. Penelitian tersebut menggunakan metode 

analisis spasial pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang pada parameter 

konduktivitas hidrolik batuan, curah hujan, tanah, kemiringan lereng, dan 

kedalaman muka freatik. Hasil penelitian yang diperoleh berupa dua 

klasifikasi imbuhan airtanah di Kabupaten Ngawi, yaitu imbuhan utama yang 

terletak di daerah tengah dan sisi selatan dengan luasan 74,5%, serta daerah 

imbuhan tidak berarti berada di bagian utara dengan luasan 25,5%. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Metode yang digunakan 

pada semua penelitian sebelumnya diatas sama, yaitu metode tumpangsusun 

dengan analisis spasial pada beberapa parameter. Adapun persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan Hsin-Fu Yeh, dkk (2016) yaitu terletak pada 

parameter (penutup lahan, kemiringan lereng, litologi, kerapatan kelurusan, 

dan kerapatan drainase) dan pembobotan yang digunakan dalam penentuan 

agihan potensi imbuhan airtanah. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak 

pada daerah kajian yang digunakan, yaitu Kabupaten Bantul. Penelitian yang 

dilakukan oleh Santosa dan Adji (2014) mengambil daerah kajian di 

Kabupaten Bantul, tetapi memiliki parameter yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Deepa, dkk (2016) dan Purnama, dkk (2019) memiliki 
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parameter dan lokasi kajian yang berbeda dalam penentuan zonasi potensi 

imbuhan airtanah. 
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Tabel 1.2 Perbandingan penelitian yang dilakukan 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

Hsin-Fu 

Yeh, dkk 

(2016) 

Mapping Groundwater 

Recharge Potential Zone 

Using a GIS Approach in 

Hualian River, Taiwan 

Mengetahui karakteristik 

resapan airtanah dengan 

menggunakan pendekatan 

Sistem Informasi Geografis 

di DAS Hualian, Taiwan 

Metode analisis spasial 

pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang pada 

parameter penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, kelurusan, 

kerapatan drainase, dan litologi 

Zona potensi imbuhan 

airtanah yang paling efektif 

terletak di Lembah Huatung 

karena wilayah tersebut 

memiliki lapisan gravel dan 

kerapatan drainase yang ada 

membantu aliran sungai 

untuk mengisi ulang airtanah. 

Deepa, 

dkk (2016) 

Groundwater Recharge 

Potential Zones Mapping 

in Upper Manimuktha Sub 

Basin Vellar River Tamil 

Nadu India using GIS and 

Remote Sensing 

Techniques 

Mengetahui zonasi potensi 

imbuhan airtanah dan faktor 

yang mempengaruhi 

pergerakan airtanah 

menggunakan penginderaan 

jauh dan Sistem Informasi 

Geografis di Sub DAS 

Manimuktha. 

Metode analisis spasial 

pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang pada 

parameter kerapatan drainase, 

geologi, kemiringan lereng, 

tanah, penggunaan lahan, dan 

kelurusan. 

Potensi airtanah sangat tinggi 

terletak di dataran 

Manimuktha, badan air, dan 

daerah hilir. Sebanyak 34,4% 

air hujan masuk kedalam 

tanah dan kelurusan 

menghalangi air untuk 

infiltrasi. 
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Tabel 1.2 Lanjutan 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

Santosa 

dan Adji 

(2014) 

Karakteristik Akuifer dan 

Potensi Airtanah Graben 

Bantul 

Mengetahui geometri 

cekungan, konfigurasi 

sistem akuifer, dan potensi 

airtanah di Kabupaten 

Bantul 

Metode analisis spasial pada 

parameter geomorfologi, pola 

aliran airtanah, dan 

hidrostratigrafi akuifer untuk 

menentukan daerah imbuhan 

dan penurapan airtanah 

Daerah tangkapan hujan bagi 

cekungan airtanah di 

Kabupaten Bantul meliputi 

dataran kaki Gunung Merapi, 

Perbukitan Sentolo, dan 

Perbukitan Baturagung.  

Purnama, 

dkk (2019) 

Kajian Daerah Imbuhan 

Airtanah di Kabupaten 

Ngawi 

Menentukan daerah 

imbuhan airtanah di 

Kabupaten Ngawi dan 

mengkaji ketersediaan 

daerah imbuhan dengan 

bentuk lahan wilayahnya. 

Metode analisis spasial 

pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang pada 

parameter konduktivitas 

hidrolik batuan, curah hujan, 

tanah, kemiringan lereng, dan 

kedalaman muka freatik. 

Kabupaten Ngawi memiliki 

dua daerah imbuhan, yaitu 

imbuhan utama yang terletak 

di daerah tengah dan sisi 

selatan dengan luasan 74,5%, 

serta daerah imbuhan tidak 

berarti berada di bagian utara 

dengan luasan 25,5%. 
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Tabel 1.2 Lanjutan 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

Pramukti 

(2020) (*) 

Zonasi Potensi Imbuhan 

Airtanah Menggunakan 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi 

Geografis di Kabupaten 

Bantul 

Membuat peta potensi 

imbuhan airtanah dan 

menganalisis sebaran 

potensi imbuhan airtanah di 

Kabupaten Bantul 

Metode analisis spasial 

pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang dengan 

teknik tumpangsusun pada 

parameter penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, kelurusan, 

kerapatan drainase, dan litologi 

Menghasilkan sebaran 

potensi imbuhan airtanah di 

Kabupaten Bantul serta 

analisisnya. 

(*) Penelitian yang akan dilakukan 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Airtanah merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi mahluk 

hidup di bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Permasalahan 

mengenai airtanah sekarang ini dipicu oleh semakin mengecilnya imbuhan 

air (recharge area) yang diakibatkan laju pertumbuhan penduduk maupun 

perkembangan suatu wilayah. Perkembangan wilayah memicu adanya 

pembangunan lahan terbangun berupa lahan permukiman, industri, fasilitas 

umum, dan lainnya yang mengakibatkan mengecilnya imbuhan air sehingga 

dapat mengganggu proses infiltrasi. Imbuhan airtanah menjadi faktor 

penting dalam proses pembentukan airtanah karena berfungsi sebagai 

penyeimbang atau penentu terpeliharanya kelestarian airtanah.  

Daerah potensial imbuhan airtanah dapat diketahui melalui data 

penginderaan jauh dengan analisis Sistem Informasi Geografis melalui 

metode analisis spasial pendekatan kuantitatif berjenjang tertimpang dengan 

teknik tumpangsusun pada faktor-faktor penentu potensi imbuhan airtanah, 

seperti faktor penutup lahan dan faktor geologi (litologi, kemiringan lereng, 

kerapatan kelurusan, dan kerapatan drainase) (Hsin-Fu Yeh, dkk., 2016). 

Parameter penggunaan lahan diperoleh dari analisis citra Landsat 8 OLI, 

parameter kemiringan lereng, kerapatan drainase, dan kerapatan kelurusan 

dari kontur Peta Rupabumi Indonesia, serta parameter litologi dari Peta 

Geologi. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.7 dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Kerangka penelitian 

Data penginderaan jauh 

Ekstraksi data 

Parameter potensi imbuhan airtanah 

Peta Zonasi Potensi Imbuhan Airtanah 

Analisis sebaran potensi imbuhan airtanah 

Overlay 
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1.7 Batasan Operasional 

Airtanah merupakan air yang menempati pori-pori batuan di bawah 

permukaan tanah pada zona jenuh air (saturated zone) (Santosa dan 

Adji, 2014). 

Akuifer adalah formasi batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa 

sehingga mampu menyimpan air dan secara signifikan mampu 

mengalirkan air pada kondisi alaminya (Priyana dan Danardono, 2020). 

Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi 

tentang objek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan 

objek, daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1999). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, 

mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis 

atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, 

lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya 

(Murai dalam Prayitno, 2000). 

Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang merupakan analisis dengan 

memberikan nilai pengharkatan dengan bobot yang berbeda pada setiap 

komponen yang digunakan dalam analisis. 

Imbuhan airtanah merupakan proses masuknya air pada zona jenuh atau 

dapat diartikan sebagai proses pengisian kembali air ke dalam suatu 

lapisan akuifer (Priyana dan Danardono, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 


