
1  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya yang paling berlimpah di alam sehingga perlu 

dilindungi. Namun seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan air 

semakin meningkat. Di kota-kota besar, air bersih yang bebas dari pencemaran 

menjadi hal yang mahal karena mulai tersedot oleh kegiatan industri untuk 

menunjang kegiatan produksinya. 

Jumlah air yang terdapat di muka bumi ini relatif konstan, meskipun air 

mengalami pergerakan arus, tersirkulasi karena pengaruh cuaca dan juga 

mengalami perubahan bentuk. Sirkulasi dan perubahan bentuk tersebut antara lain 

melalui air permukaan yang berubah menjadi uap (evaporasi), air yang mengikuti 

sirkulasi dalam tubuh tanaman (transpirasi) dan air yang mengikuti sirkulasi 

dalam tubuh manusia dan hewan (respirasi). Air yang menguap akan terkumpul 

menjadi awan kemudian jatuh sebagai air hujan. Air hujan ada yang langsung 

bergabung di permukaan, ada pula yang meresap masuk ke dalam celah batuan 

dalam tanah, sehingga menjadi air tanah. Air tanah dangkal akan diambil oleh 

tanaman, sedangkan air tanah dalam akan keluar sebagai mata air. Sirkulasi dan 

perubahan fisis akan berlangsung terus sampai akhir zaman (ROSS dalam Tjutju 

Susana, 2003). 

Tanah merupakan wadah yang menjadi celengan air untuk waktu jangka 

panjang yang sudah banyak tertutup oleh berbagai kegiatan seperti pemukiman, 

industri, ekonomi dan lain sebagainya tanpa memperdulikan lingkungan dan 

fungsi dari tanah tersebut. 

BOLT (dalam Tjutju Susana, 2003) menyatakan Pada umumnya air tanah 

mengandung bahan mineral larut yang terdiri dari kation (Ca, Mg, Mn, dan Fe) 

dan anion (SO4, CO3, HCO3 dan C1). Kadar ion-ion tersebut bervariasi, 

tergantung kepada sifat dan kondisi tanah setempat, semakin dalam air tanah yang 

diambil semakin tinggi kadar ion-ion tersebut. Kualitas air tanah dapat 

dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) iklim, curah hujan berpengaruh terhadap 

konsentrasi ion dalam tanah, karena curah hujan yang turun akan melarutkan 
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unsur-unsur kimia yang ada di atmosfer, sehingga terbawa masuk kedalam air 

tanah. (2) Litologi, unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batuan akan terlarut 

dengan air ketika terjadi kontak dengan air, semakin tua batuan, maka tingkat 

pelapukannya meningkat sehingga ion-ion yang terlarut dengan air akan semakin 

banyak, sehingga semakin banyak ion yang terikat akan semakin besar konsentrasi 

unsur kimia terkandung dalam air tanah. (3) Waktu, semakin lama air menempati 

suatu batuan akan semakin tinggi kandungan mineralnya, hal ini disebabkan 

semakin banyak unsur atau mineral yang terlarut, dan (4) Aktifitas manusia, 

secara umum kualitas air tanah banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia. 

Semakin padat hunian, kualitas air tanah dilokasi tersebut akan semakin terancam, 

karena bertambahnya sumber pencemaran dilokasi tersebut (Yuli Priyana, 1991). 

Pencemaran air menjadi masalah pelik yang harus dihadapi oleh 

masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Pencemaran air tanah terjadi karena 

masuknya limbah polutan setelah terjadi kontak langsung dengan air kedalam 

lapisan tanah kemudian bergerak mengikuti aliran air tanah yang mengakibatkan 

menurunnya tingkat mutu air. Yuli Priyana (1991) menyatakan terjadinya 

pcncemaran air tanah memerlukan waktu yang cukup lama, karena limbah yang 

tcrbuang tidak langsung masuk ke dalarn air tanah. Limbah yang dibuang melalui 

saluran atau septik tank akan merembet melalui celah-celah atau bagian vang 

sudah mengalami kerusakan dan akhirnya akan masuk ke dalam air tanah. Lapisan 

tanah itu sendiri sebetulnya merupakan filter yang dapat menyaring semua zat 

atau limbah yang masuk dalam tanah. Tetapi karena limbah yang tcrlalu besar 

mengakibatkan zat- zat tcrtcntu dapat masuk ke dalam tanah dan akhirnya sampai 

pada lapisan pembawa air atau yang sering disebut dengan akuifer. Akuifer yang 

memiliki muka air tanah adalah akuifer bebas. Hingga saat ini akuifer bebas 

menjadi sumber air bersih yang digunakan manusia untuk kegiatan sehari-hari. 

Air tanah pada akuifer bebas banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 

menggunakan sumur gali atau sumur pantek. Akuifer bebas merupakan lapisan 

pembawa air tanah yang hanya memiliki satu pembatas kedap air saja sehingga 

dapat menampung dan mengalirkan air dengan jumlah yang cukup. 

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang 
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berada di tengah Kota Surakarta. Secara administartif Kecamatan Pasar Kliwon 

terbagi dalam 9 kelurahan, diantaranya Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, 

Gajahan, Baluwarti, Kampung Baru, Kedung Lumbu, Sangkrah, dan Kauman. 

Kecamatan Pasar Kliwon menjadi kawasan kegiatan perekonomian yang 

heterogen. Selain itu Kecamatan Pasar Kliwon juga menyediakan berbagai 

aktivitas masyarakat lainnya seperti Pasar, Rumah Sakit, dan fasilitas pendidikan. 

Pasar Besi yang menjadi sumber polutan dalam penelitian ini terletak di 

Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon. Pasar Besi tersebut berdiri sejak 

tahun 1967 yang sebelumnya berada di alun-alun kidul kota Surakarta namun 

lokasinya dipindahkan oleh pemerintah kota Solo setelah terjadinya banjir pada 

tahun 1966. Pasar Besi ini terdiri atas 29 kios besi aktif yang termasuk dalam 

kategori pasar homogen yakni hanya menjual satu jenis barang yaitu besi. Pasar 

Besi menjadi tempat pengepulan barang bekas berupa besi serta menjadi tempat 

pengolahan barang bekas tersebut untuk dijadikan barang yang lebih bernilai 

ekonomis, sehingga dari adanya kegiatan tersebut menghasilkan limbah berupa 

besi tua (Fe). Besi-besi tua yang sudah tidak dapat dijadikan barang dengan nilai 

yang lebih tinggi sebagian besar dibiarkan begitu saja disekitar kios tanpa ada 

sistem pengelolaan yang baik. Sehingga seiring berjalannya waktu, besi-besi tua 

tersebut terkorosi dan partikel-partikelnya ikut larut kedalam tanah saat hujan dan 

mengkontaminasi air tanah. Saat ini, penduduk di Kecamatan Pasar KLiwon 

menggunakan air tanah (sumur) sebagai sumber air utama untuk digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan 

pengukuran kadar kandungan senyawa berupa besi (Fe), Nitrat (NO3), dan pH 

sebagai tolak ukur kualitas air tanah (sumur) berdasarkan parameter kimiawi. 

Unsur Fe dan NO3 dipilih karena wilayah Kelurahan Joyosuran merupakan salah 

satu wilayah yang memiliki 3 jenis tanah yaitu alluvial kelabu, Grumusol Kelabu 

Tua, dan Regosol Kelabu. Hal tersebut mengakibatkan potensi pencemaran air 

tanah (sumur) lebih tinggi dari wilayah yang tidak berada di tanah alluvial karena 

tanah alluvial mudah mengalami pengendapan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan 

perlunya dilakukan penelitian kualitas air tanah (sumur) di daerah tersebut, 
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sehingga dapat dikaji bersama mengenai bagaimana kondisi kualitas air tanah 

(sumur) di Kecamatan Pasar Kliwon. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kualitas air tanah di Kecamatan Pasar Kliwon? 

2. Bagaimana pengaruh keberadaan Pasar Besi terhadap kualitas air tanah 

Kecamatan Pasar Kliwon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar perumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui agihan kualitas air tanah di Kecamatan Pasar Kliwon 

2. Menganalisis pengaruh keberadaan pasar besi terhadap kualitas air tanah 

di Kecamatan Pasar Kliwon 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharap dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan informasi kepada penduduk daerah setempat tentang 

kualitas air di daerah penelitian. 

2. Sebagai bahan tambahan referensi penelitian kualitas air agar nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri 

dalam penerapan ilmu penulis yang telah diterima dariFakultas. 

4. Penelitianinisebagai syarat kelulusan dan tugas akhir perkuliahan (Skripsi) 

Fakultas Geografi dalam memperoleh gelar Sarjana Geografi (S.Geo) di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
 

1.5.1 Telaah Pustaka 
 

A. Air 

Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dengan jumlah sekitar 1.368 
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juta km² (Angel dan Wolseley dalam Hefni Effendi, 2003). Air terdapat dalam 

berbagai bentuk, misalnya uap air, es, cairan, dan salju. Air tawar terutama 

terdapat di sungai, danau, air tanah (ground water), dan gunung es (glacier). 

Semua badan air di daratan dihubungkan dengan laut dan atmosfer melalui 

siklus hidrologi yang berlangsung secara kontinu. 

Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa 

kimia yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Dugan, 1972; 

Hutchinson, 1975; Miller, 1992 dalam Hefni Effendi 2003) 

 Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakin 0°C merupakan titik 

beku (freezing point), dan suhu 100°C merupakan titik didih (boiling point) 

air. Tanpa sifat tersebut, air yang terdapat di dalam jaringan tubuh makhluk 

hidup maupun air yang terdapat di laut, sungai, danau, dan badan air yang 

lain akan berada dalam bentuk gas atau padatan; sehingga tidak aka nada 

kehidupan di muka bumi ini, karena sekitar 60%-90% bagian sel makhluk 

hidup adalah air. 

 Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai 

penyimpan panas yang sangat baik. Sifat ini memungkinkan air tidak 

menjadi panas ataupun dingin dalam seketika. Perubahan suhu air yang 

lambat mencegah terjadinya stress pada makhluk hidup karena adanya 

perubahan suhu yang mendadak dan memelihara suhu bumi agar sesuai bagi 

makhluk hidup. Sifat ini juga menyebabkan air sangat baik digunakan 

sebagai pendingin mesin. 

 Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Penguapan 

(evaporasi) adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini 

memerlukan energy panas dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, proses 

perubahan uap air menjadi cairan (kondensasi) melepaskan energy panas 

yang bear. Pelepasan energi ini merupakan salah satu penyebab mengapa 

kita merasa sejuk pada saat berkeringat. Sifat ini juga merupakan salah satu 

faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyebaran panas secara baik di 

bumi. 

 Air merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis 
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senyawa kimia. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang 

sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 

35.000 mg/liter. Sifat ini memungkinkan unsur hara (nutrient) terlarut 

diangkat ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan memungkinkan 

bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup 

dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. Sifat ini juga memungkinkan air 

digunakan sebagai pencuci yang baik dan pengencer bahan pencemar 

(polutan) yang masuk ke badan air. 

 Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Suatu cairan dikatakan 

memiliki tegangan permukaan yang tinggi jika tekanan antar molekul cairan 

tersebut tinggi. Tegangan permukaan yang tinggi menyebabkab air memiliki 

sifat membasahi suatu lahan secara baik (higher wetting ability). Tegangan 

permukaan yang tinggi juga memungkinkan terjadinya system kapiler, yaitu 

kemampuan untuk bergerak dlam pipa kapiler dan sifat sebagai pelarut yang 

baik, air dapat membawa nutrient dari dalam tanah ke jaringan tumbuhan 

(akar, batang, daun). Adanya tegangan permukaan memungkinkan beberapa 

organisme, misalnya jenis-jenis insekta, dapat menyerap di permukaan air. 

 Air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang kerika membeku, 

air merenggang sehingga es memiki nilai densitas (massa/volume) yang 

lebih rendah daripada air. Dengan demikian, es akan mengapung di air. Sifat 

ini mengakibatkan daun-daun di daerah yang beriklim dingin hanya 

memebeku pada bagian permukaan (bagian di bawah permukaan masih 

berupa cairan) sehingga kehidupan organisme akuatik tetap berlangsung. 

Sifat ini juga dapat mengakibatan pecahnya pipa air pada saat air di dalam 

pipa membeku. Densitas air maksimum sebesar 1 g/cm³ terjadi pada suhu 

3,95°C. Pada suhu lebih besar maupun lebih kecil dari 3,95°C, densitas air 

lebih kecil dari satu. 

B. Air Tanah 

Air tanah (groundwater) adalah air yang menempati rongga-rongga pada 

lapisan geologi dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup (identik 

dengan akuifer). M. Bisri, 2012). Air tanah merupakan satu bagian dari sistem 
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peredaran air di bumi yang disebut daur hidrologi. Siklus air ini membuktikan 

bahwa air tanah merupakan bahan cair yang dapat diperbaharui dan bukan 

mineral atau bahan tambang yang terpakai habis (non renewable resources). 

Bahan cair ini terus menerus diperbaharui selama tidak terjadi perubahan iklim; 

dan air tanah yang tersedia akan tetap ada karena selalu terjadi pengisian 

kembali pada waktu musim hujan. 

Dalam daur hidrologi, energi panas matahari menyebabkan terjadinya 

proses evaporasi di laut atau badan air lainnya. Uap air tersebut akan terbawa 

oleh angin melintasi daratan yang bergunung-gunung maupun datar dan 

apabila kedaan atmosfer memungkinkan, maka sebagian dari uap air tersebut 

turun sebagai hujan. Sebelum mencapai permukaan tanah, air hujan akan 

tertahan oleh tajuk vegetasi. Sebagian dari air hujan akan tersimpan di 

permukaan tajuk dan daun, sebagian lainnya akan jatuh ke atas permukaan 

tanah melalui sela-sela daun atau mengalir kebawah melalui permukaan batang 

pohon. Sebagian kecil air hujan tidak akan pernah sampai ke permukaan tanah, 

melainkan terevaporasi kembali ke atmosfer (dari tajuk) selama dan setelah 

berlangsungnya hujan (interception). 

Air hujan yang dapat mecapai permukaan tanah, sebagian akan masuk 

(teresap) ke dalam tanah (infiltration). Air hujan yang tidak terserap kedalam 

tanah akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah 

(surface detention), untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke 

tempat yang lebih rendah (surface run-off) yang selanjutnya masuk ke sungai. 

Air yang terinfiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang 

selanjutnya akan membentuk kelembaban tanah (soil water). Apabila 

kelembaban tanah cukup jenuh, maka air hujan yang baru masuk ke dalam 

tanah akan bergerak secara lateral (groundwater), untuk selanjutnya pada 

tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (sub surface run-off) dan 

akhirnya mengalir kesungai. Alternatif lainnya, air hujan yang masuk kedalam 

tanah akan bergerak vertikal menuju lapisan tanah yang lebih dalam dan 

menjadi bagian dari air tanah (groundwater). Airtanah tersebut, terutama pada 

musim kemarau akan mengalir pelan-pelan ke sungai, danau atau tempat 
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penampungan air alamiah lainnya (Chay Asdak, 1995). 

Air tanah dapat bergerak secara lateral maupun vertical yang dipengaruhi 

oleh keadaan morfologi, hidrologi, dan kedaaan geologi setempat. Pengaruh 

faktor geologi antara lain adalah bentuk dan penyebaran besar butir, perbedaan 

dan penyebaran lapisan batuan dan struktur geologi. Sedangkan pengaruh 

hidrologi terhadap air tanah adalah kauntitas presipitasi, daya infiltrasi serta 

banyaknya penguapan dan pengaruh iklim. 

Menurut Suharyadi (dalam M. Bisri, 2012) Lapisan pembawa air tanah 

atau akuifer berasal dari kata aqua yang berarti air dan free yang berarti 

mengandung. Jadi akuifer dapat diartikan sebagai lapisan pembawa air atau 

lapisan permeabel.atau dapat diartikan sebagai lapaisan tanah lulus air yang 

menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Pada 

keadaan geologi tertentu yang berupa cekungan (basin), dengan beberapa 

lapisan pembawa air, dapat membentuk sebuat cekungan air tanah 

(groundwater basin). 

Berdasarkan lapisan geologi (litologinya) dan besarnya koefisien 

kelulusan air (K), akuifer dapat dibedakan menjadi 5 macam: 

1. Akuifer Bebas 

Akuifer bebasa merupakan akuifer dengan hanya memiliki satu lapisan 

pembatas kedap air yang terletak dibagian bawahnya. Dengan kata lain 

muka air tanah merupakan batas sebelah atas dari daerah jenuh air. Akuifer 

ini disebut juga sebagai pbreatic aquifer. Sedangkan nilai (K) lapisan tidak 

kedap air = (K) akuifer bebas. 

2. Akuifer Tertekan 

Akuifer tertekan merupakan suatu akuifer jenuh air yang pada lapisan atas 

dan bawahnya merupakan lapisan kedap air sebagai pembatasnya. Pada 

lapisan pembatasnya dipastikan tidak terdapat air yang mengalir. Pada 

akuifer ini tekanan airnya lebih besar dari tekanan atmosfer. Oleh karena itu 

akuifer ini disebut juga dengan pressure aquifer atau non-leaky aquifer. 

Sedangkan nilai (K) lapisan kedap air = 0, (K) akuifer tertekan > (K) lapisan 

kedap air. 
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3. Akuifer Setengah Tertekan 

Akuifer setengah terkekang ialah suatu akuifer jenuh air, dengan bagian atas 

oleh lapisan setengah kedap air (nilai kelulusannya terletak antara akuifer 

dan akuitar) dan pada bagian bawah dibatasi oleh lapisan kedap air. Pada 

lapisan pembatas dibagian atasnya dimungkinkan masih ada air yang 

mengalir ke akuifer tersebut. Akuifer ini disebut juga dengan leaky-artesian 

aquifer. 

4. Akuifer Menggantung 

Akuifer menggantung merupakan akuifer yang massa air tanahnya terpisah 

dari air tanah induk. Dipisahkan oleh suatu lapisan yang relative kedap air 

yang begitu luas dan terletak diatas daerah jenuh air. Biasanya akuifer ini 

terletak diatas suatu lapisan formasi geologi yang kedap air, namun berupa 

akuitar yang juga bias memberikan distribusi air pada akuifer dibawahnya. 

5. Akuifer Berganda 

Akuifer berganda adalah suatu akuifer jenuh air yang struktur lapisannya 

gabungan dari jenis akuifer-akuifer yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dibumi, jenis akuifer ini paling banyak dijumpai. 

C. Kualitas Air 

Kualitas air adalah kondisi relatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No.11 Tahun 2003). Kualitas air dapat diketahui melalui beberapa parameter. 

Parameter kualitas air meliputi parameter fisik (suhu, bau, warna), kimia, dan 

mikrobiologi (Hefni Effendi, 2003). 

.Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 mengelompok kankualitas air 

menjadi beberapa 4 (empat) kelas sebagai berikut: 

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

minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut; 

 Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, 
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air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

 Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut; 

 Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 

D. Logam Besi (Fe) 

Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak 

digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam table periodik, besi 

mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. 

Logam Fe merupakan logam essensial yang keberadaannya dalam jumlah 

tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, mengacu pada PerMenKes 

No.32 Tahun 2017 kadar maksimum besi (Fe) yang terkandung didalam air 

adalah 1,0 mg/l, namun dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan efek racun. 

Tingginya kandungan logam Fe akan berdampak terhadap kesehatan manusia 

diantaranya bisa menyebabkan keracunan, kerusakan usus, penuaan dini hingga 

kematian mendadak, radang sendi, cacat lahir gusi berdarah, kanker, sirosis 

ginjal, sembelit diabetes, diare, pusing, mudah lelah hepatitis, hipertensi, 

insomnia (Alwin Parulian, 2009). 

Sifat-sifat persenyawaan logam Fe sulit didegradasi sehingga mudah 

terakumulasi dalam lingkungan dan sulit dihilangkan. Keberadaannya dapat 

terakumulasi dalam akifer-akifer bebas air tanah. Dalam kurun waktu yang 

lama besi (Fe) akan teroksidasi oleh oksigen (O2) yang terlarut dalam air 

sehingga terjadi pengaratan dengan rumus Fe2O3xH2O. Dalam proses 

pengaratan besi (Fe) bertindak sebagai pereduksi dan oksigen (O2) sebagai 

pengoksidasi. 
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E. pH 

Derajat keasamaan atau pH digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda.pH adalah 

singkatan dari power of Hydrogen. Secara umum pH normal memiliki nilai 7 

sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat 

basa,sedangkan nilai pH < 7 menunjukkan keasaman.pH 0 menunjukkan 

derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan 

tertinggi (Tri Joko, 2010). 

Nilai pH normal untuk air tanah biasanya antara 6 sampai dengan 8,5. 

Nilai ambang batas pH untuk air minum sesuai dengan Permenkes No 

492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu 6,5–8,5. Air dengan pH rendah (<6,5) berupa 

asam, mengandung padatan rendah, dan korosif. Air dengan kondisi seperti ini 

dapat mengandungbesi, dan lain-lain.Hal ini dapat menyebabkan kerusakan 

pada pipa transmisi, selain itu juga menimbulkan rasa yang asam, noda pada 

baju, noda pada kloset, dan lain sebagainya, serta menimbulkan dampak buruk 

pada kesehatan. Sedangkan untuk air dengan pH tinggi (>8,5) berupa basa. Air 

tersebut tidak terlalu berdampak buruk pada kesehatan, akan tetapi dapat 

menimbulkan masalahberupa rasa basa pada air. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Hikmah Nisa Arba (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Identifikasi 

Logam Besi (Fe) Pada Zonasi Radius 1-5 Km Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Antang Makassar Terhadap Pengaruh Kualitas Air Sumur Gali” dengan tujuan 

penelitian: 

1. Menentukan kadar logam besi (Fe) dalam air sumur gali di sekitar TPA 

Antang Makassar pada zonasi radius 1-5 Km. 

Metode yang digunakan yaitu survey Metode survey ini berupa 

pengamatan, pengukuran, pencatatan berdasarkan gejala-gejala atau fakta-fakta 

terkait kondisi aktifitas manusia dan kondisi kualitas air tanah di lapangan. Hasil 

dari penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu: 

1. Kadar logam besi (Fe) air sumur gali di sekitar TPA Antang Makassar pada 

zonasi 1-5 Km umumnya melewati ambang batas untuk keperluan air minum 

(0,3 ppm). Demikian pula halnya kadar logam besi (Fe) air sumur gali di 
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sekitar TPA Antang Makassar pada zonasi 1-5 Km umumnya melewati kadar 

ambang batas sebagai air bersih kecuaali air sumur gali radius 2 Km Barat 

sebesar 0.277283 ppm, radius 2 Km utara sebesar 0,317372 ppm, dan radius 3 

Km Barat dengan konsmtrasi logam besi (Fe) sebesar 0.285078 ppm. 

Rahmi Nurhaini, dkk (2016), dalam jurnal yang berjudul “Analisa 

Logam Besi (Fe) Di Sungai Pasar Daerah Belangwetan Klaten Dengan Metode 

Spektrofotometri Serapan Atom” dengan tujuan penelitian: 

1. Mengetahui kadar besi air sungai Pasar di derah Balangwetan Klaten 

menggunakan metode Spektofotometri Serapan Atom 

Metode yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Metode 

tersebut digunakan untuk pengambilan sample yang dilakukan pada tiga titik 

sungai yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Hasil dari penelitian yang sudah 

dilaksanakan yaitu: 

1. Air sungai pasar di Desa Balangwetan, Klaten Utara, positif mengandung 

unsur besi. Dari hasil uji analisa logam besi didapatkan hasil rata-rata 2.33 

ppm, hal ini menunjukkan bahwa kadar besi di sungai Balangwetan 

menunjukkan kadar yang berada diatas batas maksimum. Kadar besi pada 

bagian tengah sungai paling tinggi dikarenakan ada banyak tumpukan sampah 

kaleng dalam tepi sungai sehingga penguraian besi dalam air lebih banyak 

dibandingkan yang lainnya. 

Ririh Yudhastuti (2013), dalam jurnal yang berjudul “Kandungan Besi 

(Fe) Pada Air Sumur Dan Gangguan Kesehatan Masyarakat Di Sepanjang Sungai 

Porong Desa Tambak Kalisongo Kecamatan Jabon Sidoarjo” dengan tujuan 

penelitian: 

1. Mempelajari kandungan besi (Fe) pada air minum yang bersumber dari air 

sumur penduduk akibat dari dampak pembuangan lumpur lapindo di Sungai 

Porong dan gangguan kesehatan masyarakat. 

Metode yang digunakan adalah observasi dengan pendekatan cross sectional. 

Metode tersebut digunakan untuk mengetahui informasi dengan dilakukannya 

wawancara kepada masyarakat setempat dan pengambilan sampel air sumur. 

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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1. Kandungan Fe yang ada di air sumur penduduk dengan jarak 0–50 m rata- 

rata 1,694 mg/l; jarak 51–100 m rata-rata 0,797 mg/l; jarak 101–150 m 

rata-rata 0,106 mg/l; jarak 151–200 m rata-rata 0,081 mg/l. 

2. Gangguan kesehatan masyarakat yang dirasakan di sekitar pembuangan 

lumpur lapindo adalah mudah lelah, mual, muntah, nyeri pada perut, dan 

diare. 

3. Semakin jauh jarak sumur dari sumber luapan lumpur Lapindo maka 

kandungan Fe dalam air sumur akan semakin kecil. 

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu perbedaan lokasi dan perbadaan metode analisis data. Dimana penelitian ini 

menggunakan metode analisis data deskriptif dan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui hubungan antara keberadaan Pasar Besi dengan kualitas air 

tanah di Kecamatan Pasar Kliwon. Ringkasan dari beberapa penelitian yang 

dijadikan sebagai referensi penulis ini dijelaskan melalui tabel berikut 
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Tabel 1. penelitian sebelumnya 
 

Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Hikmah 

Nisa Arba 

Identifikasi Logam Besi 

(Fe) Pada Zonasi Radius 

1-5 Km Tempat 

Pembuangan Akhir 

(TPA) Antang Makassar 

Terhadap Pengaruh 

Kualitas Air Sumur Gali 

 Menentukan kadar logam besi (Fe) dalam 

air sumur gali di sekitar TPA Antang 

Makassar pada zonasi radius 1-5 Km. 

Metode 

analisis data 

primer dan 

survey di 

daerah 

penelitian 

Ilustrasi dan analisis 

kandungan logam besi 

(Fe) pada air sumur gali 

dalam radius 1-5 Km 

Ariva 

Syiva’a 

Analisis Kualitas Air 

Melalui Deteksi Fe pada 

Sungai di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 Mengetahui parameter kualitas air pada 

badan air di sungai Yogyakarta 

 Mengetahui kadar logam berat besi pada 

perairan sungai di Yogyakarta 

Metode 

analisis data 

primer dan 

survey di 

daerah 

penelitian 

Tabel dan analisa kadar 

besi air sungai Pasar di 

desa Balangwetan, Klaten 

Utara 

Ririh 

Yudhastu- 

ti 

Kandungan Besi (Fe) Pada 

Air Sumur Dan Gangguan 

Kesehatan Masyarakat Di 

Sepanjang Sungai Porong 

Desa Tambak Kalisongo 

Kecamatan Jabon Sidoarjo 

 Mempelajari kandungan besi (Fe) pada air 

minum yang bersumber dari air sumur 

penduduk akibat dari dampak pembuangan 

lumpur lapindo di Sungai Porong dan 

gangguan kesehatan masyarakat 

Metode 

observasi 

menggunakan 

kuesioner 

Tabel kandungan Fe 

dalam air sumur 

penduduk, tabel distribusi 

frekuensi karakteristik air 

sumur, dan tabel 

distribusi gangguan 

kesehatan masyarakat 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kualitas Air tanah dipengaruhi oleh kondisi fisik dari daerah sekitar 

tersebut seperti geologi dan hidrologi yang akan mempercepat zat pencemar 

bergerak dalam air tanah. Zat pencemar dalam penelitian ini adalah limbah besi 

(Fe) yang berasal dari Pasar Besi di daerah penelitian. 

Kondisi hidrogeologi dalam penelitian ini terdiri dari kedalaman muka air 

tanah, ketinggian, jenis tanah, dan jenis batuan. Kedalaman air tanah akan 

mempengaruhi sumber zat pencemar untuk sampai ke tanah, semakin tinggi muka 

air tanah maka akan semakin cepat sumber zat pencemar untuk masuk ke muka air 

tanah. Ketinggian digunakan untuk mengetahui arah aliran air tanah. Jenis batuan 

digunakan untuk mengetahui kemampuan batuan untuk menyimpan dan 

meloloskan air tanah. 

Pengolahan besi menghasilkan limbah yang sulit terurai. Dalam buangan 

limbah industri kandungan besi berasal dari korosi pipa-pipa air mineral logam 

sebagai hasil elektro kimia yang terjadi pada perubahan air yang mengandung 

padatan larut mempunyai sifat menghantarkan listrik dan ini mempercepat 

terjadinya korosi. Limbah besi termasuk kedalam logam yang bersifat toksik 

sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia jika kadarnya melebihi batas. 

Curah hujan dapat memfasilitasi pengangkutan zat pencemar ke dalam 

tanah, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Curah hujan dengan 

tingkat tertentu diperkirakan dapat meningkatkan beban pencemar di air tanah 

dikarenakan air limpasan yang berasal dari permukaan serta mengandung senyawa 

–senyawa organik ikut masuk ke dalam tanah. 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kualitas air tanah juga 

dipengaruhi oleh faktor non alami yakni oleh adanya kegiatan manusia. Salah satu 

contohnya adalah limbah industri. Limbah industri yang tidak dikelola dengan 

baik dapat merembes pada celah – celah permukaan tanah dan akhirnya 

mengkontaminasi air tanah namun dalam waktu yang lama. 

Proses pencemaran tidak terlepas dari adanya proses infiltrasi yang terjadi 

dipermukaan tanah. Infiltrasi meliputi masuknya air permukaan ke dalam lapisan 

kedap air yang terdapat di dalam tanah dengan membawa unsur-unsur kimia yang 
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dilewati oleh aliran tersebut. Limbah cair `dan padat yang dihasilkan oleh 

kegiatan industri yang terdapat dipermukaan tanah nantinya akan meresap 

kedalam tanah saat bertemu dengan hujan. Air yang meresap ke dalam tanah 

setelah tercampur dengan limbah akan berpengaruh terhadap kualitas air 

permukaan dan air tanah. 

 
1.7 Batasan Operasional 

 

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi 

dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup (identik dengan akuifer). 

(M. Bisri, 2012) 

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

(UU PPLH No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14). 

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air) 

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, 

atau komponen lain dalam air. Kualitas air dinyaatan dalam beberapa parameter, 

yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan sebagainya), 

parameter kimia (ph, oksigen terlarut, BOD, kadar logam dan sebagainya), dan 

parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya). (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Air) 


